
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   1/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 

 حيث تتخذ أوراق ألوانًا متنوعة في والية نيويورك    2021الحاكمة هوكول تعلن عن بدء موسم فولياج خريف 
   

 iloveny.com على 8تتوفر تقارير أسبوعية عن هذه المرحلة كل يوم أربعاء ابتداًء من سبتمبر 
   

 وستتضمن التقارير خريطة جديدة تفاعلية ومحسنة لمتابعة تقدم الفولياج لهذا الموسم 
   

حيث تتخذ أوراق ألوانًا متنوعة في والية نيويورك  2021أعلنت الحاكمة هوكول اليوم عن بدء موسم فولياج خريف 
فالخريف هو أحد أشهر أوقات السفر في نيويورك، حيث تجتذب الزوار من جميع أنحاء العالم للتعرف على مجتمعات  

ين وعشاق الفولياج على التخطيط لقضاء إجازة في الخريف، ستبدأ  الوالية الفريدة ودعم األعمال المحلية. لمساعدة المسافر
I LOVE NY  سبتمبر،   8)أنا أحب نيويورك( في إصدار تقاريرها األسبوعية عن الفولياج يوم األربعاء الموافق

 وستتضمن اآلن خريطة تقدم تفاعلية محّسنة جديدة.   

   
مذهل والجمال الطبيعي لوالية نيويورك المسافرين إلى متنزهات "في كل خريف، يجذب الفولياج ال قالت الحاكم هوكول

لطالما عرف سكان   الوالية ذات المستوى العالمي واإلطالالت الرائعة والمواقع التاريخية والمعالم السياحية التي ال مثيل لها.
را إلى مونتوك بوينت. اآلن هو نيويورك عن العروض المذهلة لأللوان المعروضة في جميع أنحاء الوالية، من شالالت نياج

الوقت المثالي للمقيمين والزوار على حٍد سواء للتخطيط إلجازة الخريف وتجربة هذا الموسم المفعم باأللوان بشكل ال يصدق 
 في واليتنا العظيمة."  

   
"إن موسم الفولياج في والية نيويورك  وقال نائب رئيس إمباير ستيت للتنمية والمدير التنفيذي للسياحة روس دي ليفي 

األسبوعي عن الفولياج هو أداة رائعة للزوار الذين يتطلعون   I LOVE NYدائًما ما يكون وقًتا ساحًرا من العام، وتقرير 
إلى التخطيط لقضاء إجازة موسمية. تسلط خريطة الفولياج التفاعلية الجديدة الخاصة بنا الضوء على مجموعة متنوعة من 

امل الجذب والفعاليات، من مهرجانات الحصاد إلى احتفاالت الهالوين ومسارات المشروبات الحرفية والمتاحف والمتعة عو
العائلية، مما يساعد المقيمين والزائرين على حد سواء على العثور على ما يحبون أثناء استكشاف لوحة ألوان الخريف  

 المذهلة المعروضة عبر الوالية."  
   

من متتبعي أوراق  I LOVE NYيتم تجميع تقرير الفولياج كل أسبوع باستخدام المالحظات الميدانية في الموقع من فريق 
مراقًبا يمتدون عبر مناطق العطالت اإلحدى عشرة بالوالية بمتابعة تغير اللون   85الشجر المتطوعون. تم تكليف أكثر من 

ومقدار تقدم  فصّ ل التقارير ألوان أوراق األشجار السائدة، والنسبة التقريبية للتغيرفي منطقتهم مع تقدم األوراق كل أسبوع. ت  
 تغير اللون بالنسبة إلى ظروف الذروة.   

   
ستقدم خريطة تفاعلية محّسنة تتعقب التغير األسبوعي أللوان أوراق الشجر   I LOVE NYوأما الجديد هذا العام، فهو أن 

، مواقع رائعة اإللكتروني NY LOVE I فولياج موقعالموسم. تعرض الخريطة، لبموجودة على والتقدم عبر الوالية طوال  
يمكن للزوار أيًضا استخدام الخريطة  لمشاهدة أوراق الشجر في كل منطقة من المناطق المختلفة في جميع أنحاء الوالية. 

 لمعرفة شكل أوراق الشجر أثناء مشاهدة الذروة في منطقة معينة، والتعرف على أماكن الجذب القريبة التي يجب مشاهدتها.  
   

هاية وبفضل حجمها وموقعها، تتمتع والية نيويورك بواحد من أطول مواسم الفولياج وأكثرها تنوًعا في البالد. في أي عطلة ن
 أسبوع من أواخر سبتمبر وحتى منتصف نوفمبر، من المحتمل أن يشهد جزء من الوالية ذروة الفولياج.  
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المسافرون مدعوون أيًضا لمشاركة صور الفولياج المذهلة التي يلتقطونها في والية نيويورك على وسائل التواصل االجتماعي 
 I LOVE NY Fallمقدمة إلى هذا الهاشتاغ بفرصة الظهور على موقع تتمتع الصور ال .#NYLovesFallباستخدام هاشتاغ 

foliage  وحسابات وسائل التواصل االجتماعي الرسميةI LOVE NY .يتم تحديث   التي تصل إلى ما يقرب من مليوني متابع
. كما تتوفر التقارير  www.iloveny.com/foliage التقارير والخريطة التفاعلية الجديدة كل أربعاء على مدار الموسم على

من أي مكان في الواليات المتحدة وأقاليمها وكندا.  CALL-NYS (800/225-5697)/800 مجاًنا عن طريق االتصال بالرقم 
، أرسل اسمك وعنوانك ورقم هاتفك بالبريد   I LOVE NYلمزيد من المعلومات حول كيفية التطوع كمتتبع ألوراق الشجر لدى 

 .  @ny.govesdfoliage.اإللكتروني إلى 

   
   ### 
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