
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 11/ 16 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول تصدر إعالناً لالحتفال بشهر التوعية حول التحول الجنسي في والية نيويورك
  

  هنااقرأ البيان 
  

  نوفمبر/تشرين الثاني 20ستضاء معالم الوالية احتفاالً بيوم المتحولين جنسيا في 
  

إعالن الخدمة العامة الذي يسلط الضوء على حقوق المتحولين جنسيًا وغير المطابقين للجنس في نيويورك في أماكن  
   هنا العمل للحماية من التمييز متوفر

  
  

يعلن شهر نوفمبر/تشرين الثاني كشهر التوعية بالمتحولين جنسيًا لالحتفال بمجتمع   صدرت إعالنًاالحاكمة كاثي هوكوأل
المتحولين جنسيًا في والية نيويورك وفي كافة أنحاء البالد. كما أعلنت الحاكمة أن معالم والية نيويورك ستضيء باللون 

  نوفمبر/تشرين الثاني احتفاالً بيوم المتحولين جنسيا. 20 الوردي واألبيض واألزرق الفاتح يوم األحد
  

"في نوفمبر/تشرين الثاني هذا أنا فخورة باالحتفال بشهر التوعية حول المتحولين جنسياً لتسليط الضوء  قالت الحاكمة هوكول،
لى جانب يوم ذكرى المتحولين "إ على المساهمات التي ال حصر لها التي قدمها أعضاء مجتمع المتحولين جنسياً لواليتنا".

جنسيًا تعد هذه أيًضا فرصة لرفع مستوى الوعي حول التمييز والهجمات على المتحولين جنسيًا وغير المطابقين للجنس وغير 
الثنائي الجنس الذي يواجهه األشخاص في جميع أنحاء العالم. ستستمر إدارتي في الوقوف إلى جانب مجتمع المتحولين جنسياً  

 كافح لضمان أن يعيش جميع سكان نيويورك بالكرامة والمساواة التي يستحقونها."  ونحن ن
  

ا عن مجتمع الميم )+
ً
يعية  (. LGBTQكانت الحاكمة هوكول مدافًعا ثابت انيتها األوىل، عملت الحاكمة هوكول مع الهيئة التشر ز ي مي 

فز
ز استثماًرا تاريخًيا بقيمة   ية لمجتمع الميم )+  13.5لتضمي  ي تمويل الخدمات الصحية والبشر

( كما طلبت من  LGBTQمليون دوالر فز
ي تجمع مثل هXوكاالت الوالية إتاحة تصنيف الجنس "

ي استمارات الوالية الت 
ز
ا  " للجمهور ف

ً
ذه المعلومات. وقعت الحاكمة هوكول أيض

يعات رئيسية لدعم مجتمع الميم )+    LGBTQتشر
ً
ز جنسيا ي ذلك إنشاء صندوق لورينا بورجس للمتحولي 

( من سكان نيويورك، بما فز
 . ز اع الشامل للجنسي    للصحة واإلنصاف وقانون االقي 

  
بالتعاون مع مفوض   إعالن خدمة عامةية نيويورك قد أنتج أعلنت الحاكم هوكول أيًضا اليوم أن قسم حقوق اإلنسان في وال

فؤ فرص العمل في الواليات المتحدة وبرنامج الفخر الجديد بشأن حقوق المتحولين جنسياً واألشخاص غير المطابقين تكا
 ,public service announcementسيتم تشغيل إعالن الخدمة العامة ) للجنس في أماكن العمل للحماية من التمييز.

PSAويوم ذكرى المتحولين جنسيا. هر التوعية حول المتحولين جنسيا( على منصات وسائل التواصل االجتماعي احتفاالً بش  
  

إضافة إلى ذلك، وبالتشاور مع الغرفة التنفيذية طور مكتب عالقات الموظفين مقطع فيديو تدريبي جديد يبحث في المشكالت 
سيتم استخدام هذا الفيديو لتثقيف  التي يواجهها الموظفون المتحولين جنسيًا والموظفون غير المطابقين للجنس في مكان العمل.

تعلق بمجتمع المتحولين جنسيًا للقوى العاملة بالوالية بأكملها والتي تصل إلى األشخاص من بوفالو  وزيادة الكفاءة الثقافية فيما ي
  إلى ألباني ومن نورث كنتري إلى مدينة نيويورك ولونغ آيالند.

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-11%2FTransgender_Day_of_Remembrance_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9602c3bef37e4ba3ad3d08dac7f2adb8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042142365272605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fpDH7mM8EDI9W%2F5HQXyvC8AF4J3gbK0i1ujezJPW6Ic%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FlIgpDQlUpUQ&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9602c3bef37e4ba3ad3d08dac7f2adb8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042142365272605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1pA6UsS1ycI%2BQnU6K8Bgblxctm7Yn4BiB8Wf%2Fo9cvaQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-11%2FTransgender_Day_of_Remembrance_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9602c3bef37e4ba3ad3d08dac7f2adb8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042142365272605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fpDH7mM8EDI9W%2F5HQXyvC8AF4J3gbK0i1ujezJPW6Ic%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FlIgpDQlUpUQ&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9602c3bef37e4ba3ad3d08dac7f2adb8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042142365272605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1pA6UsS1ycI%2BQnU6K8Bgblxctm7Yn4BiB8Wf%2Fo9cvaQ%3D&reserved=0


م إدارة  بناًء على المعلومات المتاحة بالفعل في مجموعة أدوات تحديد النوع االجتماعي في مكتب عالقات الموظفين في نظا
التعلم على مستوى الوالية يوفر مقطع الفيديو الجديد لمعرف الجنس في مكان العمل نظرة أكثر تفصيالً على قضايا مثل 
استخدام الضمير واللغة المحايدة بين الجنسين والسرية والتعرض في مكان العمل واالعتداءات الدقيقة القائمة على النوع 

ديو في مرحلة المونتاج النهائي ويتطلع مكتب عالقات الموظفين إلى إطالق التدريب الجديد  االجتماعي في مكان العمل. الفي
  .2023كجزء من برنامج التدريب اإللزامي لموظفي الفرع التنفيذي في السنة التقويمية 

  
+( LGBTQالميم )في يناير/كانون الثاني سيصدر مكتب الوالية لمنع العنف األسري طلبات للمصادقة على برنامج مجتمع 

لمقدمي خدمات العنف األسري. أعلنت الحاكمة هوكول في يونيو/حزيران أن هذا البرنامج التجريبي لمدة عام سيساعد في  
  معالجة الصراعات الفريدة التي يواجهها مجتمع المتحولين جنسيًا عندما تكون هناك حاالت من العنف األسري.

  
+( الناجين من العنف القائم  LGBTQالتي يواجهها الناجون من أعضاء مجتمع الميم ) تم تخصيص البرنامج لتقليل الحواجز

على النوع االجتماعي عند البحث عن األمان وسيمنح المشاركين الفرصة ليكونوا في المجموعة األولى من البرامج المعتمدة 
نامج دخل مكتب منع العنف األسري في وتلقي تدريب متخصص ومساعدة فنية وتقديم مدخالت حول تطويرها. لتطوير البر

+( ومجتمع مقدمي خدمات  LGBTQشراكة مع مشروع مكافحة العنف في مدينة نيويورك وطلب تعليقات من مجتمع الميم )
 العنف األسري عبر سلسلة من جلسات االستماع ألصحاب المصلحة في هذا الخريف.  

  
صة ألن تكون حاصلة على شهادة بأنها تؤكد على حقوق مجتمع الميم ستمنح المبادرة التطوعية برامج العنف األسري الفر

(LGBTQ( وشاملة لهم في خدماتها وسياساتها وممارساتها وستؤسس التزاًما جديًدا تجاه مجتمع الميم )+LGBTQ  على )+
بما في ذلك المعايير   مستوى الوالية. لتلقي المصادقة، ستحتاج البرامج إلى إظهار أنها تلبي مجموعة من معايير البرنامج

  الخاصة بخدمة الناجين من المتحولين جنسياً وغير المطابقين للجنس.
  

  نوفمبر/تشرين الثاني وتكريماً ليوم ذكرى المتحولين جنسيا ما يلي: 20تشمل المعالم التي ستضاء بتاريخ 
  

   1مركز التجارة العالمي 
  جسر الحاكم ماريو م. كومو

  جسر كوسيوسكو
  مبنى هـ. كارل ماكول بجامعة والية نيويورك

  مبنى التعليم في الوالية
  مبنى مكتب الوالية ألفريد إي. سميث

  إمباير ستيت بالزا
  البوابة الرئيسية -أرض معارض الوالية 

  نياجارا فولز
 هدسون  -جسر "فرانكلين دي روزفلت" ميد

  جسر ساحة بيرشينغ -المحطة المركزية الكبرى 
  بوابة مطار ألباني الدولي

MTA LIRR - بوابة الطرف الشرقي في محطة بنسلفانيا  
   جسر فيربورت على قناة إيري
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