
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   2021/ 7/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

شيحات والتعيينات لإلدارة   يعلن الحاكم كومو عن التر

  

ي إدارته. 
ي أكدها مجلس شيوخ والية نيويورك، والتعيينات ف 

  أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن ترشيحات جديدة، والت 

  

ي والية نيويورك، فأنت تعمل من أجل الناس. قال الحاكم كومو: 
إنه شعارنا وحافزنا للقيام بالعمل الذي نقوم   "عندما تعمل ف 

.  به كل يوم.  فون بكونهم هنا مثلي
ي حي   أن تجربتنا مع كوفيد كانت   أنا فخور بالعمل جنًبا إىل جنب مع أولئك الذين يتشر

ف 
ي حياتنا المهنية، ال يمكن تجاهل حقيقة أن الكثي  من الناس ال يزالون شغوفي   بخدمة الوالية. 

ي هذه   لحظة حاسمة ف 
تعت 

اإلضافات إىل فريق واليتنا أنه سيكون هناك المزيد من القوة وراء والية نيويورك العظيمة بينما نتحرك نحو مستقبلنا الذي  
  أعيد تصوره". 

  

ي  • يت 
  سينثيا موناكو، مفوضة، محكمة االستئناف الض 

، عضو لجنة الدولة للتصحيح • ي
  يوالندا كانت 

سي  • ، مفوض هيئة ميناء نيويورك ونيوجي    ستيفن إم كوهي  

ي جونز، مفوض مفوضية الخدمة المدنية •
  الن 

، مدير مؤسسة والية نيويورك للمرافق البيئية •   آدم زوروفسكي

  لينو جارسيا، مفوض لجنة الدولة أللعاب القوى •

، مدير وكالة والية نيويورك للرهن العقاري •   هافيدان رودريغي  

  ليشا م. نييندو، مفوضة لجنة حقوق اإلنسان •

طة الوالية • ف شر   كيفن ب. بروين، مشر

  

انية السلطات ز   مكتب مت 

  

انية السلطات:    تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ كمدير لمكتب مي  

  

لمان إسق •   جيفري ـه. بي 

  

  مجلس أمناء مدينة نيويورك

  

ي مجلس أمناء مدينة نيويورك: 
  تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  

ي فيفولو •
  أنجيلو ف 

  

  كلية جامعة والية نيويورك لعلوم البيئة والغابات

  

  تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ إىل كلية علوم البيئة والغابات بجامعة والية نيويورك: 

  



 

 

  أولوول ماكفوي •

  

  

  مؤسسة خدمات التعليم العال  

  

 :   تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ إىل مؤسسة خدمات التعليم العاىلي

  

مان •   أندرو شي 

  

  

  صندوق بناء جامعة المدينة

  

ي صندوق بناء جامعة المدينة: 
  تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  

  آالن ىلي فان كابيل •

  

  

  صندوق بناء جامعة المدينة

  

ي صندوق بناء جامعة الوالية: 
  تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  

  كيشا سانتياغو مارتيني    •

  

  
  مجلس المراجعة اإلدارية للسلوك الطب   المهبز

  

ي مجلس المراجعة اإلدارية للسلوك  
تم ترشيح االشخاص التالية أسمائهم من قبل الحاكم كومو وأكدهم مجلس الشيوخ ف 

 : ي
ي المهت    الطت 

  

  كارميال توريلي  •

  ريتشارد ميلون •

  

  المجلس االستشاري لخدمات الصحة السلوكية لوالية نيويورك

  

ي المجلس االستشاري لخدمات 
تم ترشيح األشخاص التالية أسماؤهم من قبل الحاكم كومو وأكدهم مجلس الشيوخ ف 

  الصحة السلوكية بوالية نيويورك: 

  

  روكسان ماري لوين •

  سابينا ليم •

ي  •
ي قارديت 

  كان 

  ديان بلوم  •

  باتريشا مارسيك •

ي روبرت ت. راسل •
  القاض 

  

ات العظىم   مجلس إدارة صندوق حماية البحت 



 

 

  

ات العظىم:  ي مجلس إدارة صندوق حماية البحي 
  تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  

  جودي درابيكي  •

  

  باتافيا
ز
ز القداىم وأرسهم ف ل والية نيويورك للمحاربي  ز   مجلس الزوار لمتز

  

ل والية نيويورك للمحاربي      
ي مجلس الزوار لمي 

تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 
ي باتافيا: 

  القداىم وأشهم ف 

  

  مارلي   ل. رول  •

  

  مجلس زوار مكتب خدمة تاكونيك لالعاقات التنموية

  

ي مجلس زوار مكتب خدمة تاكونيك لالعاقات 
تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  التنموية

  

  أنجيال بول •

  

  مجلس زوار مركز العاصمة للطب النفس  

  

ي مجلس زوار مركز العاصمة للطب الن
: تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف    فسي

  

  شارلي   آن هراتشيان •

  

  نيويورك
ز
ع  المركزي ف

  مجلس زوار مركز الطب النفس  الشر

  

ي  
عي المركزي ف 

ي مجلس زوار مركز الطب النفسي الشر
تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  نيويورك 

  

  فيليب إي ماكدويل •

  رونالد رايت •

  

ات اإلصبعية لإلعاقة التنموية   مجلس زوار مكتب خدمات البحت 

  

ات اإلصبعية  ي مجلس زوار مكتب خدمات البحي 
تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  لإلعاقة التنموية

  

ير  • ين كولمان في    شي 

  

ى الصح     مجلس زوار مركز بينغامتون الكت 

  

ى الصحي  ي مجلس زوار مركز بينغامتون الكي 
  تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  



 

 

  مايكل كريتكوسكي  •

  

  مدينة نيويورك
ز
  مجلس زوار مركز األطفال ف

  

ي مدي
ي مجلس زوار مركز األطفال ف 

  نة نيويوركتم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  

  جيسيكا ب. بريتو •

  

  مجلس زوار مركز ساوث بيتش للطب النفس  

  

ي مجلس زوار مركز ساوث بيتش للطب النفسي 
  تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  

  ميشيل دي رامبينو •

  

  مجلس زوار مركز سانت لورانس للطب النفس  

  

ي مجلس زوار مركز سانت لورانس للط
  ب النفسي تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  

  كريستيان تايلور  •

  

  مجلس زوار مركز غرب نيويورك للطب النفس  لألطفال

  

ي مجلس زوار مركز غرب نيويورك للطب النفسي  
تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  لألطفال

  

  ستيفن نيلسون •

  

فيه والمحافظة عىل التاري    خ   حديقة والية نيويورك المركزية، لجنة التر

  

ي حديقة والية نيويورك المركزية، لجنة  
تم ترشيح األشخاص التالية أسماؤهم من قبل الحاكم كومو وأكدهم مجلس الشيوخ ف 

فيه والمحافظة عل التاري    خ   الي 

  

  بيثيدا جونزاليس •

  لورانس كاربني   •

  

  المجلس المجتمع  لرعاية التقاعد المستمرة

  

ي المجلس المجتمعي لرعاية التقاعد المستمرة تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم  
  كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  

برت ـه فريدمان •   هي 

 ىلي  •
  مادلي  

  

  مجلس أمناء مدينة نيويورك

  



 

 

ي مجلس أمناء مدينة نيويورك: 
  تم ترشيح األشخاص التالية أسمائهم من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  

  براين أوبرجيفل •

  جيل أودونيل تورىمي  •

  مايرا إس ليناريز غارسيا •

  كينيث م سنشاين •

  روبرت ف موجيكا •

  

فيه، ولجنة الحفاظ عىل التاري    خ ات اإلصبعية الحكومية، والتر   حديقة البحت 

  

ات اإلصبعية  ي حديقة البحي 
تم ترشيح األشخاص التالية أسماؤهم من قبل الحاكم كومو وأكدهم مجلس الشيوخ ف 

 : ي
اث التاريح  فيه، ولجنة الحفاظ عل الي    الحكومية، والي 

  

  نيكوليت واغنور  •

  شارون ميلر •

  

فيه، ولجنة الحفاظ عىل التاري    خ   حديقة جينيس  الحكومية، والتر

  

فيه، ولجنة   ي حديقة جينيسي الحكومية، والي 
تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

 : ي
اث التاريح    الحفاظ عل الي 

  

ي  •
فنت    غاىلي سي 

  

  مجلس االستئناف الصناع  

  

ي مجلس االستئناف الصناعي 
  تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  ساندرا أبيليس •

  

  المجلس االستشاري لمركز العدل

  

ي المجلس االستشاري لمركز العدل
  تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  

برتم •   يغان سي أوكونور هي 

  

فيه، ولجنة الحفاظ عىل التاري    خ   حديقة لونغ آيالند الحكومية، والتر

  

ي حديقة لونغ آيالند الحكومية،  
تم ترشيح األشخاص التالية أسمائهم من قبل الحاكم كومو وأكدهم مجلس الشيوخ ف 

 : ي
اث التاريح  فيه، ولجنة الحفاظ عل الي    والي 

  

  ليندا أرمي    •

  براين إيرون •

  

  مجلس صحة األقليات

  



 

 

ي مجلس صحة األقليات
  تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  

  ميل إيتي    •

  

  مؤسسة تشغيل مركز مؤتمرات نيويورك )جافيتس(

  

ي مؤسسة تشغيل مركز مؤتمرات  
تم ترشيح األشخاص التالية أسمائهم من قبل الحاكم كومو وأكدهم مجلس الشيوخ ف 

  نيويورك )جافيتس(

  

  كوينيا أبريو •

  جوزيف ف تشان •

  

  والية نيويورك 
ز
  لجنة األلعاب ف

  

ي 
ي والية نيويوركتم ترشيح األشخاص التالية أسماؤهم من قبل الحاكم كومو وأكدهم مجلس الشيوخ ف 

  لجنة األلعاب ف 

  

  كريستوفر روبرت ريانو •

ي  •
  جونيور بيتي  جيه موشيت 

  

  وكالة تمويل اإلسكان بوالية نيويورك

  

ي وكالة تمويل اإلسكان بوالية نيويورك
  تم ترشيح األشخاص التالية أسماؤهم من قبل الحاكم كومو وأكدهم مجلس الشيوخ ف 

  

  ساره مكيون سينقمان •

  بيثيدا جونزاليس •

  

ية   مؤسسة والية نيويورك للتنمية الحضز

  

ي مؤسسة والية نيويورك للتنمية  
تم ترشيح األشخاص التالية أسماؤهم من قبل الحاكم كومو وأكدهم مجلس الشيوخ ف 

ية   الحض 

  

يام جاليد •   شارون آن مي 

  مايكل ك روزن •

  

  مركز بافالو للطب النفس  

  

ي مركز بافالو للط
  ب النفسي تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  

  سوارنجيت باتيا •

  

  هيئة التنمية اإلقليمية األولمبية

  

ي هيئة التنمية اإلقليمية األولمبية
  تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  



 

 

  فرانك كاردينال •

  

ستيت   لجنة حديقة باليساديس انتر

  

ستيت ي لجنة حديقة باليساديس اني 
  تم ترشيح األشخاص التالية أسماؤهم من قبل الحاكم كومو وأكدهم مجلس الشيوخ ف 

  

  ماريكو سيلفر •

ا غارسيا •   لي  

  

  هيئة الطاقة لوالية نيويورك

  

ي هيئة الطاقة لوالية نيويورك 
  تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  

  بيثيدا جونزاليس •

  

  مجلس عالقات العمل العامة

  

ي مجلس عالقات العمل العامة
  تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  

  روزماري أ تونلي  •

  

  مجلس الصحة العامة والتخطيط الصح  

  

ي مجلس الصحة العامة والتخطيط  
تم ترشيح األشخاص التالية أسمائهم من قبل الحاكم كومو وأكدهم مجلس الشيوخ ف 

  الصحي 

  

  روكسان ماري لوين •

  سابينا ليم •

ي بوفورد •
  جو ايف 

  كيفي   دي واتكيي    •

  نيلدا آي سوتو •

  باتريسيا يانغ •

  

فيه، ولجنة الحفاظ عىل التاري    خ   حديقة منطقة العاصمة ساراتوغا الحكومية، والتر

  

ي حديقة منطقة العاصمة ساراتوغا الحكومية: 
  تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  

  كليفورد أوليفر ميلي  •

  

  
  مجلس الدولة للحفظ التاريحز

  

ي تم ترشيح الشخص التاىلي 
ي مجلس الدولة للحفظ التاريح 

  من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  

  غريتشن س سورين •



 

 

  

  المجلس االستشاري لسالمة معسكر الوالية

  

ي المجلس االستشاري لسالمة معسكر 
تم ترشيح األشخاص التالية أسمائهم من قبل الحاكم كومو وأكدهم مجلس الشيوخ ف 

  الوالية

  

  راندولف ر ديفرانك •

كي    •   جيىمي سي 

  

  مجلس الدولة للفنون

  

ي مجلس الدولة للفنون
  تم ترشيح األشخاص التالية أسمائهم من قبل الحاكم كومو وأكدهم مجلس الشيوخ ف 

  

  كاثرين شوفرمان •

  لورنس هوارد كوك  •

ت فالغ •   ارون الي 

  انديرا لوي •

  كاروىلي فينك •

  ديفيد االن ميلر •

ي  •
  ادريانا ماريا تريغيان 

  مونيكا انجل •

  جايمس ليمونز •

  

  مجلس سالمة النقل العام بالوالية

  

ي مجلس سالمة النقل العام بالوالية
  تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  

  فرانك دبليو كوبليسكي  •

  

  مجلس أمناء جامعة مدينة نيويورك

  

ي مجلس أمناء جامعة مدينة نيويورك: 
  تم ترشيح األشخاص التالية أسمائهم من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ ف 

  

  جوزيف وارن بيلوك •

  يونس أ. لوين •

و •   إدوارد م. سبي 

  إريك كورنجولد •

  ستانلي س ليتو •

اليس • ار أ بي    سي  

ي إي بورك •
  كورتت 

  

فيه، ولجنة الحفاظ عىل التاري    خ   حديقة األلف جزيرة الحكومية، والتر

  



 

 

ي حديقة األلف جزيرة الحكومية،  
تم ترشيح األشخاص التالية أسماؤهم من قبل الحاكم كومو وأكدهم مجلس الشيوخ ف 

 : ي
اث التاريح  فيه، ولجنة الحفاظ عل الي    والي 

  

  أناستاسيا برات •

  لورين بيتش •

  

ز القداىملجنة خدمات    المحاربي 

  

  تم ترشيح الشخص التاىلي من قبل الحاكم كومو وأكده مجلس الشيوخ إىل لجنة خدمات المحاربي   القداىم: 

  

يل دوبريس  •   شي 
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