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سے  جنس  كا  انسان  كسی 
مكمل  مرد، عورت، يا  متعلق 

كا  ہونے  اور  كچھ  پر  طور 
احساسـ  گہرا  اور  داخلی 

جس  ہے  وہ  شخص  مخنث 
پيدائش  شناخت  جنسی  كی 

گئے  كئے  مقرر  وقت  كے 
ہوـ نہ  مماثل  سے  جنس 

جنس

شناخت

نيو يارك سٹی ميں، كام كی جگہ ميں، عوامی جگہوں ميں، اور مكان كی فراہمی ميں جنسی شناخت اور 
نيو يارك سٹی كا حقوق انسانی كميشن اس بات  پر امتيازی سلوك كرنا غير قانونی ہےـ  جنسی اظہار كی بنياد 
اور صنف كا اظہار نہ كرنے والے باشندوں  يارك كے مخنث  نيو بنانے كے لئے مصروف عمل ہے كہ  كو يقينی 

�راساں كرنے كی دھمكی كے بغير سلوك كيا جائےـ  يا  اور امتيازی سلوك  اور احترام كے ساتھ  كے ساتھ وقار 

كا  جس  ہے  وہ  نمائندگی  خارجی  كی  جنس 
نام، ضمير،  كے  پر، كسی  طور  كے  اظہار، مثال 

كی  جسم  يہ، آواز، يا  انداز، رو كے  لباس، بالوں 
ان  معاشرہ  ہےـ  جاتا  كيا  يعہ  ذر خصوصيات، كے 

ہے،  كرتا  پر  طور  كے  عورت  اور  مرد  شناخت  كی 
كے  وقت  وہ  ہے  تصور  جو  كا  عورت  اور  مرد  تاہم 

ميں  ثقافت  مختلف  اور  ہے  ر�ا  جا  بدلتا  ساتھ 
جنسی  اپنا  لوگ  مخنث  سے  بہت  ہےـ  الگ  الگ 

شناخت  گئی  كی  مقرر  وقت  كے  پيدائش  اظہار 
ساتھ  كے  شناخت  جنسی  دوسری  كر  چھوڑ  كو 

�يںـ كرتے  بوط  مر

جنس

اظہار

پ. مليليس، كمشنر/ صدر ب�سيو، مئير • كارميلين  ڈے  بل 

افراد  كہ  ہے  يہ  مطلب  كا  اس 
كہ: ہے  حق  كو 

امتيازی  سے  وجہ  كی  شناخت / اظہار  • جنسی 
زندگی  كر  ہو  آزاد  سے  �راسانی  اور  سلوك 

يںـ كر كام  اور  گزارے 
بغير  كے  ضرورت  كی  كے "ثبوت" دكھانے  • جنس 

يادہ  ز سے  اظہار  اور / يا  شناخت  جنسی  اپنی 
كرےـ استعمال  كا  كمرہ  الكر  يا  روم  باتھ  موافق 

بغير  كے  ضرورت  كی  كے "ثبوت" دكھانے  • جنس 
سے  نام  اور  ضمير  يافتہ  ترجيح  اپنے  انہيں 

جائےـ  كيا  مخاطب 
بوط  مر ساتھ  كے  شناخت / اظہار  جنسی  • اپنی 

معيارات  كے  يبائش  ز و  آرائش  لباس  اور  ضابطۂ 
يںـ كر عمل  پر 

شائستگی 101:
كا  ضمير  غلط  آپ  بنيں، اگر  شائستہ  اور  خو  نرم  ليںـ  پوچھ  تو  يں  كر استعمال  كا  ضمير  كونسی  كہ  �يں  جانتے  نہيں  آپ  • اگر 

جائيںـ  بڑھ  آگے  اور  يں  كر معذرت  تو  �يں  كرتے  استعمال 
ہےـ كرتا  استعمال  ليے  كے  كرنے  بيان  شناخت  اپنی  انسان  مخنث  كوئی  جو  يں  كر احترام  كا  اصط�حات  • ان 

يںـ  كر نہ  قائم  مفروضات  متعلق  سے  رجحان  جنسی  كے  شخص  مخنث  • كسی 

يوں  دار ذمہ  اور  حقوق  اپنے  تحت  كے  قانون  كو  آپ  يا  ہے  گيا  كيا  سلوك  امتيازی  خ�ف  كے  آپ  كہ  ہو  يقين  كو  آپ  اگر 
 nyc.gov/humanrights يا كركے  كال  بانی 311 پر  مہر براہ  ہے، تو  دركار  معلومات  يد  مز متعلق  سے 

يںـ كر رابطہ  سے  كميشن  انسانی  حقوق  كے  سٹی  يارك  نيو  جاكر  پر 
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