
 
 KATHY HOCHULگورنر   3/12/2023 فوری ریلیز کے لیے:

 

 

کو بڑی آنت کے کینسر سے متعلق آگاہی کا   2023کی جانب سے ریاست نیو یارک میں مارچ  HOCHULگورنر 
  مہینہ قرار دہنے کا اعالمیہ جاری

  
مارچ کو ریاست نیویارک کے تاریخی   12بڑی آنت کے کینسر سے متعلق آگاہی کے مہینے کے اعتراف کے طور پر 
  مقامات پر نیلے رنگ سے چراغاں

  
  پڑھی   یہاںاعالمیہ 

  
  

کو  2023کی جانب سے آج کے دن جاری کردہ اعالمیہ سے ریاست نیو یارک میں مارچ  Kathy Hochulگورنر 
بڑی آنت کے کینسر سے متعلق آگاہی کا مہینہ قرار دیا گیا تاکہ بڑی آنت کے کینسر کی بڑھتی ہوئی شرح سے متعلق  

کینسر سے متعلق آگاہی کے  بیداری میں اضافہ کیا جائے۔ گورنر کی جانب سے یہ بھی اعالن کیا گیا کہ بڑی آنت کے 
مارچ کو نیلے رنگ کی روشنی   12مہینے کے اعتراف میں ریاست نیو یارک کے تاریخی مقامات کو آج رات یعنی 

  سے منور کیا جائے گا۔
  

کو بڑی آنت کے کینسر سے متعلق آگاہی کے مہینے کے طور پر تسلیم کرنے اور ریاست   2023"ہم آج کے دن مارچ 
ریخی مقامات کو نیلے رنگ سے منور کرنے کا اظہار کرتے ہیں تاکہ اسکریننگ اور روک تھام کے  نیو یارک کے تا

اقدامات کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے جو کسی فرد کے بڑی آنت کے کینسر میں مبتال ہونے کے خطرے کو کم  
وہ زندگی بچانے والی ان  "میں نیویارک کے باشندوں پر زور دیتی ہوں کہنے کہا۔   Hochul گورنر کرتے ہیں،" 

اسکریننگ کے بارے میں اپنے فراہم کنندگان کے ساتھ بات چیت کریں اور جاری بات چیت میں شامل ہوں جو بڑی  
 آنت کے کینسر کے بارے میں بیداری پیدا کرتی ہے۔"  

  
رنگ سے   کے اعتراف میں درج ذیل تاریخی مقامات پر نیلے بڑی آنت کے کینسر سے متعلق آگاہی کے مہینے

  چراغاں کیا جائے گا:

  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 •

  مرکزی گیٹ اور ایکسپو سینٹر -سٹیٹ فیئر گراؤنڈز  •

  نیاگرا فالز •

  ہڈسن برج-"فرینکلن ڈی روزویلٹ" مڈ  •

  پرشنگ سکوائر وایاڈکٹ - گرینڈ سینٹرل ٹرمینل  •

  البانی انٹرنیشنل ایئرپورٹ گیٹ وے •

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-03%2FColorectalCancerAwarenessMonth2023.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C382b27a6bf694a383ec908db23180960%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142358526040376%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0LpU9SWPD31NLw4qn3AaRcv%2F1bufUpHvVnCpGa6CsJE%3D&reserved=0


  ایری کینال پر فیئرپورٹ لفٹ پل •

  
###  
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