
 
 الحاكمة كاثي ھوكول 2022/11/20 للنشر فوًرا:

 
 

  توجھ الحاكمة ھوكول األعالم إلى نصف الموظفین تكریما لضحایا إطالق النار في كولورادو سبرینغز.
    

  )  في كولورادو ، تم إنزال األعالم بدءا من الیومLGBTQبعد إطالق نار جماعي في ملھى لیلي لمجتمع المیم ( 
   

  ستُضاء معالم الوالیة تكریما لیوم ذكرى المتحولین جنسیا 
    
   

أعلنت الحاكمة ھوكول الیوم أنھ سیتم رفع األعالم على المباني الحكومیة في الوالیة على نصف الموظفین بدءا من الیوم 
  برینغز.  الحاكمة أیضا +) في كولورادو سLGBTQتكریما لضحایا إطالق النار الجماعي في ملھى لیلي لمجتمع المیم ( 

  ن معالم والیة نیویورك ستُضاء باللون الوردي واألبیض واألزرق الفاتح  تكریماً لیوم ذكرى المتحولین جنسیًا .أأعلنت 
   

"إن الخسارة الطائشة في األرواح في كولورادو سبرینغز ھي مأساة أخرى بسبب العنف المسلح والتمییز ضد مجتمع المیم(  
LGBTQ .نیویورك ھي مھد حركة حقوق (   +) ، "قالت الحاكمة ھوكول"LGBTQ   وسنواصل الوقوف مع ، (+

واة التي یستحقونھا. ستواصل إدارتي جھودنا لمنع جرائم  المجتمع حتى یتمكن كل سكان نیویورك من العیش بالكرامة والمسا
  الكراھیة والتحدث علنا ضد الكراھیة والتعصب".

   
الحاكمة ھوكول أن شرطة والیة نیویورك تزید من المراقبة والحمایة للمجتمعات المعرضة لخطر جرائم الكراھیة   أعلنتكما 

رادو. كما تقوم وحدة استخبارات مكافحة اإلرھاب التابعة لشرطة الوالیة بالتواصل  في أعقاب إطالق النار الجماعي في كولو
+) في جمیع أنحاء نیویورك. وتستند ھذه الجھود إلى الزیادة القیاسیة التي حققتھا الحاكمة  LGBTQمع مجتمع المیم  ( 

  ھوكول في التمویل لحمایة أھداف جرائم الكراھیة ومكافحة التطرف المحلي.  
   

  ستشمل المعالم التي ستُضاء احتفاًال بیوم ذكرى المتحولین جنسیًا: 
• One World Trade Center      
• Governor Mario M. Cuomo Bridge   
• Kosciuszko Bridge   
• The H. Carl McCall SUNY Building   
• State Education Building   
• Alfred E. Smith State Office Building   
• Empire State Plaza   
• Main Gate & Expo Center -State Fairgrounds    
• Niagara Falls   
• Hudson Bridge-The "Franklin D. Roosevelt" Mid   
• Pershing Square Viaduct -Grand Central Terminal    
• Albany International Airport Gateway   
• d Gateway at Penn StationEast En -MTA Long Island Rail Road    
• Fairport Lift Bridge over the Erie Canal      

    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-issues-proclamation-celebrating-transgender-awareness-month-new-york-state&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C642760ff9e184040beba08dacb2a9af1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638045681096019613%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=f9T4V20p9NHyUz26mjcjvMUd8xWThyHyv4gWQutZmJs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Ffollowing-recent-threats-jewish-and-lgbtq-communities-governor-hochul-announces-new-york-state&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C642760ff9e184040beba08dacb2a9af1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638045681096019613%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KoOLSbZutmjcZcn7PPCLNev71X6A5azSAgtHysQ4g14%3D&reserved=0
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