
 
 KATHY HOCHULگورنر   2022/11/20 فوری ریلیز کے لیے:

 

 

نے کولوراڈو اسپرنگز شوٹنگ کے متاثرین کی یاد میں پرچم کو سرنگوں کرنے کی ہدایت کی   HOCHULگورنر 
  ہے
  

نائٹ کلب میں بڑے پیمانے پر شوٹنگ کے بعد، آج سے آغاز کرتے ہوئے جھنڈوں کو  LGBTQکولوراڈو میں ایک 
  سرنگوں کر دیا گیا ہے

  
  خواجہ سراؤں کا یادگاری دن منانے کے اعزاز میں ریاستی عمارات پر چراغاں کیا جائے گا

  
  

+ نائٹ کلب میں بڑے پیمانے پر  LGBTQنے آج اعالن کیا ہے کہ کولوراڈو اسپرنگز میں ایک  Hochulگورنر 
شوٹنگ کے متاثرین کے اعزاز میں آج سے ریاستی سرکاری عمارتوں پر جھنڈوں کو سرنگوں رکھا جائے گا۔ گورنر  

ا یادگاری دن منانے کے لیے ریاست نیویارک کی اہم عمارات پر گالبی،  کہ خواجہ سراؤں ک  اعالن کیا ہے نے یہ بھی
  سفید اور ہلکے نیلے رنگ سے چراغاں کیا جائے گا۔

  
+ کمیونٹی کے خالف امتیازی سلوک LGBTQ"کولوراڈو اسپرنگز میں جان کا بے دریغ نقصان، بندوق کے تشدد اور 

+ حقوق کی  LGBTQ"نیویارک نے کہا۔  Hochulگورنر کی وجہ سے رونما ہونے واال ایک اور المیہ ہے،" 
تحریک کی جائے پیدائش ہے، اور ہم کمیونٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے تاکہ نیویارک کا ہر باشندہ اس وقار اور  

مساوات کے ساتھ زندگی گزار سکے جس کا اسے حق حاصل ہے۔ میری انتظامیہ نفرت انگیز جرائم کو روکنے اور 
  تعصب کے خالف آواز اٹھانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔"نفرت اور 

  
کہ کولوراڈو میں بڑے پیمانے پر ہونے والی شوٹنگ کے بعد نیویارک ریاستی   اعالن کیا نے یہ بھی Hochulگورنر 

پولیس نفرت انگیز جرائم کے خطرے سے دوچار کمیونٹیز کی نگرانی اور تحفظ میں اضافہ کر رہی ہے۔ ریاستی  
ر رہا ہے۔  + کمیونٹیز تک رسائی بھی کLGBTQپولیس کا انسداِد دہشت گردی کا انٹیلی جنس یونٹ نیویارک بھر میں 

کی فنڈنگ   Hochulنفرت پر مبنی جرائم کے اہداف کے تحفظ اور گھریلو انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے گورنر 
  میں ریکارڈ اضافے پر ان کوششوں کا دارومدار ہے۔

  
   خواجہ سراؤں کے یادگاری دن کے اعزاز میں، چراغاں کی جانے والی عمارات میں شامل ہیں:

   ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر •
  گورنر ماریو ایم کیومو برج •

  کوزی اوشکو برج •

  بلڈنگ SUNYدی ایچ کارل مک کال  •

  سٹیٹ ایجوکیشن بلڈنگ •

  الفریڈ ای سمتھ سٹیٹ آفس بلڈنگ •

  ایمپائر سٹیٹ پالزہ •

  مین گیٹ اور ایکسپو سینٹر  - سٹیٹ فیرگراؤنڈز  •

  نیاگرا فالز •

  ہڈسن برج-"فرینکلن ڈی روزویلٹ" مڈ  •

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


  پرشنگ سکوائر وایاڈکٹ - سینٹرل ٹرمینل گرینڈ  •

  البانی انٹرنیشنل ایئرپورٹ گیٹ وے •

• MTA  پین اسٹیشن پر ایسٹ اینڈ گیٹ وے -النگ آئی لینڈ ریل روڈ  

   ایری کینال پر فیئرپورٹ لفٹ برج •

  
###  
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