
 
 الحاكمة كاثي ھوكول  2022/12/28 للنشر فوًرا:

  
 

 وقع تشریعا یسمح لألفراد بأن یصبحوا مسؤولین عن الزواج لیوم واحد تول كھو ةالحاكم
     

یخلق مسارا لألفراد العادیین لیصبحوا متعھدي زواج لیوم واحد قادرین على إجراء  )S.739A/A.6300Aالتشریع (
 زواج في والیة نیویورك

 
 

لیصبح قانونا ، مما یخلق مسارا جدیدا لألشخاص الذین  ) S.739A / A.6300Aول الیوم تشریعا (كوقعت الحاكمة كاثي ھو
لھم بإضفاء الطابع الرسمي على زواج   یسمحعاما للتقدم بطلب للحصول على "تعیین یوم واحد" ، مما  18تزید أعمارھم عن 

 واحد في یوم محدد في والیة نیویورك.
   

االنضمام إلى األفراد في الزواج ھو لحظة جمیلة یجب مشاركتھا مع مسؤول یختاره الزوجان  "إن ول: كھو ةالحاكم تقال
"من خالل التوقیع على ھذا التشریع لیصبح قانونا ، فإننا نزیل أي حواجز تحول دون أن نصبح مسؤولین حتى المستقبلیان". 

أحبائھم من اختیارھم واالعتراف بزواجھم بموجب   مع میزیتمكن األصدقاء وأفراد األسرة من مشاركة مثل ھذا الوقت الم
   قانون والیة نیویورك." 

      
  لتعیینھم إذن على للحصول طلب تقدیم من األفراد لتمكین المنزلیة  العالقات قانون  )S.739A/A.6300A( التشریع ویعدل

  وھذا الزفاف  لحفالت األولى الوجھة ھي نیویورك  معینین. زوجین زواج على الرسمي الطابع إضفاء أجل من كموظفین
 ھنا. لالحتفال لألزواج آخر سبب ھو التشریع

 
"ستتاح لألزواج في نیویورك اآلن فرصة الزواج من قبل  وقالت عضو مجلس الشیوخ عن الوالیة ألیساندرا بیاجي: 

ول على  كأن أشكر الحاكمة كاثي ھومما یسمح لھم بإشراك أحبائھم بشكل أكبر في یومھم الخاص. أود  -أصدقائھم أو عائالتھم 
 التزامھا بتحدیث قانوننا ، وأشكر عضو الجمعیة ساندي غالف وزمالئي على دعمھم لھذا التشریع ". 

    
"لم یعد على سكان نیویورك الذین انضموا إلى الزواج من قبل صدیق أو أحد أفراد  وقالت عضو الجمعیة ساندي غالف: 

ول كھو ةن زواجھم صالحا من الناحیة القانونیة أم ال بفضل إقرار ھذا التشریع. شكرا للحاكماألسرة القلق بشأن ما إذا كا
دون أن یكون   الخاصة وزمالئي على دعمكم لھذا التشریع الذي سیسمح لألصدقاء والعائلة واألحباء بمشاركة ھذه اللحظات 

 لدیھم صلة دینیة أو انتماء سیاسي ". 
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