الحاكمة كاثي هوكول
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للنشر ً

الحاكمة هوكول تعلن عن االفتتاح الكبير لمسار الطبيعة اإلبداعي للتوحد في متنزه  LETCHWORTHالتابع للوالية

صا لمجتمعات وعائالت اضطراب طيف التوحد
المسار األول في الواليات المتحدة المصمم خصي ً
المشروع مدعوم بأكثر من  3.3مليون دوالر من األموال الخاصة
الصور متوفرة هنا
صا لتلبية االحتياجات الحسية لألشخاص
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن أول مسار طبيعي في البالد مصمم خصي ً
الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد وإعاقات النمو األخرى مفتوح في متنزه Letchworthالتابع للوالية في غرب
والية نيويورك .مدعو ًما بأكثر من  3.3مليون دوالر في جمع التبرعات الخاصة ،يعد مسار الطبيعة للتوحد الجديد عبارة
عن حلقة مشي لمسافة ميل واحد تشتمل على ثماني محطات حسية مميزة ،كل منها مصمم لمعالجة تجربة حسية مختلفة في
بيئة آمنة وداعمة.
قالت الحاكمة هوكول" ،تقود والية نيويورك األمة في إنشاء هذا المسار العام المصمم بشكل هادف لجلب فوائد الهواء الطلق
ألولئك الذين يعانون من اضطراب التوحد وأسرهم .يجب أن تكون متنزهات الوالية في متناول الجميع ،وهذا مكان ترحيبي
وشامل لمجتمع محروم من الخدمات".
األنشطة على طول مسار الطبيعة للتوحد تدعم وتشجع اإلدراك الحسي والتكامل ،مع توفير أنشطة ممتعة للزوار من جميع
القدرات واألعمار .تشغل المحطات حواس كل زائر ،باستخدام الطبيعة والمواد الطبيعية كأدوات لبناء المهارات .تم إعداد
الممر للسماح بالتباعد االجتماعي اآلمن والتفاعل المخطط له.
تشمل المحطات الحسية والميزات األخرى لمسار طبيعة التوحد ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•

المحطة الحسية ،حيث يتم لمس مجموعة من األوراق والطحالب والحفريات وفراء الحيوانات والجوز
وأشياء أخرى ،والتعامل معها وحتى شم رائحتها؛
منحدر الشروق ،وهو عبارة عن متاهة لطيفة في فتحة تتضمن منصة عرض وثالثة أراجيح عناق و
"منطقة وحيدة"؛
دائرة الموسيقى ،حيث تشجع مجموعة متنوعة من اآلالت الموسيقية المستوحاة من الطبيعة اإلبداع ،سواء
بمفردها أو مع اآلخرين؛
ركن الفضول ،وهي مساحة مفتوحة بها مقعد منزلق ،وصخور على شكل نملة ،والوصول إلى اختصار
يعود إلى بداية الممر؛
ربوة التأمل ،نقطة هادئة في منتصف الطريق تحت مظلة من األشجار ،مع نقوش لمخلوقات الغابات
مخبأة في الصخور؛
الركض وتسلق المروج ،مكان به مسارات للجري والقفز والتوازن على طول حواجز أفعى ومسار مليء
بالعقبات؛
منطقة التصميم ،حيث يمكن للزوار معالجة المواد من على طول الممر إلى أنماط وهياكل؛

•
•
•

مسار اللعب ،مكان من مسارات ملتوية ذات أسطح مختلفة بما في ذلك الحصى الخشن ،وجوالت
الجذوع ،والرمل؛
الزاوية ،وهي منطقة جلوس متباعدة بعناية تحت مظلة طبيعية؛
محطة االحتفال ،باعتبارها المحطة األخيرة على الطريق ،يوجد في هذه المنطقة مكان للزوار للتعبير عن
أنفسهم من خالل الكتابة والرسم عن تجاربهم على الطريق.

يقع هذا المسار المتوافق مع  ADAبالقرب من مركز همفري الطبيعي بالمنتزه مع مواقف للسيارات ودورات مياه وواي
فاي ،وقد تم تصميمه بمدخالت من الدكتور تمبل جراندين ،وهو خبير في صناعة الماشية تم تشخيص إصابته بالتوحد في
عام  1950وهو في الثانية من عمره وهو اآلن أحد أشهر المدافعين عن مجتمع التوحد في العالم.
يأتي الدعم والبرمجة للمسار من منطقة بيري التعليمية المركزية المجاورة في مقاطعة ويمنغ ومخيم أحاجي السالم في
روتشستر ،وهو مخيم أديرونداك الصيفي للعائالت التي تعاني من إعاقات في النمو .تتم إدارة جمع التبرعات للمسار نيابة
عن حدائق الوالية من قبلصندوق التراث الطبيعي .والصندوق هو مؤسسة خيرية غير ربحية تتلقى الهدايا والمنح
والمساهمات وتديرها لدعم البرامج العامة للمتنزهات واالستجمام والثقافة والحفاظ على األراضي والمياه وأغراض الحفاظ
على التاريخ.
سا،
في الشهر الماضي ،أعلن أنصار مسار الطبيعة للتوحد عن الخسارة المفاجئة ألحد أكثر المدافعين عن المشروع تكري ً
وهي المؤسس المشارك لشركة  ANTسوزان هيرنشتاين .طلبت عائلتها أن يتم تقديم أي تبرعات في ذكراها إلى مسار
الطبيعة للتوحد من خالل صندوق التراث الطبيعي.
عا منفصالً
سيستمر جمع التبرعات في دعم برمجة الزوار في مسار الطبيعة للتوحد .حتى اآلن ،تم تقديم أكثر من  650تبر ً
عا فرديًا ،و  50شركة مانحة ،و  25مجموعة مجتمعية ،و  15مؤسسة.
للمشروع ،مما يعكس أكثر من  430متبر ً
قال مفوض حدائق الوالية إريك كولسيد" ،الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تصورت وأتممت هذا المشروع
المبتكر تظهر ما يمكن أن تحققه قوة التعاون وااللتزام .تقدر متنزهات الوالية موظفينا وشركائنا المتفانين الذين عملوا
لساعات ال حصر لها وهي ممتنة للدعم المالي السخي الذي قدمه العديد من المانحين".
قال لورين بنمان ،أحد مؤسسي مسار الطبيعة للتوحد وعضو في لجنة متنزه جينيسي اإلقليمي" ،نأمل أن يصبح مسار
الطبيعة للتوحد نموذ ًجا نموذجيًا ،يتم تكراره على نطاق واسع مأخوذ من ما تعلمناه في عملية سبع سنوات لخلق تجربة هي
األولى من نوعها في الطبيعة .بينما قام آخرون بتعديل األماكن العامة إلتاحة الوصول إليها ،فقد أنشأنا مكانًا يسهل الوصول
كبيرا".
إليه وجعلناه عا ًما  -وقد أحدث ذلك فرقًا
ً
قال غيل سيرفانتي ،أحد مؤسسي مسار الطبيعة للتوحد وعضو في لجنة متنزه جينيسي اإلقليمي" ،هذا حلمنا أصبح حقيقة
وأنا في انتظار األثر اإليجابي للمشي على التوحد سيشمل مسار الطبيعة للتوحد األفراد والعائالت من جميع القدرات".
قالت جين هاكيت ،المديرة التنفيذية لمعسكر أحاجي السالم" ،تم تأسيس مخيم أحاجي السالم من الرغبة في مشاركة حب
الطبيعة والسماح لجميع العائالت بتجربة فرحة الهواء الطلق بطريقة ذات معنى طريق .نحن فخورون جدًا بشراكتنا مع
والية نيويورك لتوسيع هدفنا من خالل توفير البرامج على مسار الطبيعة للتوحد لجميع العائالت ،بغض النظر عن القدرة أو
التشخيص".
قال مدير منطقة بيري التعليمية ،داريل ماكلولين" ،عيون العالم على هذا المشروع .كل ما نقوم به لم يتم القيام به من قبل.
يمثل هذا المشروع ما هو ممكن عندما يتفاعل األفراد والجماعات والبلديات مع بعضهم البعض لتعزيز قضية ما .سيكون
مسار الطبيعة للتوحد مساحة تعليمية قوية حيث سيحدث التعلم والتعليم المتطور لجميع األفراد .سيكون هذا المشروع أيضًا
نقلة نوعية للتنمية االقتصادية".

تم التعرف على حوالي  1من كل ً 54
طفال في الواليات المتحدة مصابًا باضطراب طيف التوحد ( ،)ASDوفقًا لتقديرات
مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها .تم اإلبالغ عن حدوث  ASDفي جميع المجموعات العرقية واإلثنية
واالجتماعية واالقتصادية وغالبًا ما يكون له تأثير هائل على اآلباء واألشقاء وأفراد األسرة الممتدة.
تُظهر اإلحصائيات أن الشباب المصابين بالتوحد يقضون أوقاتًا غير متناسبة داخل منازلهم ،وغالبًا ما يجدون الراحة في
األنشطة الرقمية التي تؤدي إلى العزلة االجتماعية .ال يؤثر هذا االنفصال على األفراد المصابين بالتوحد فحسب ،بل يمكن
أن يؤثر أيضًا على مقدمي الرعاية والعائالت بأكملها ،الذين قد يشعرون أحيانًا بعدم االرتياح في األماكن الخارجية.
للمزيد من المعلومات حول مسار الطبيعة للتوحد ،تفضل بزيارة ./https://autismnaturetrail.com
يزور متنزه  Letchworthالتابع للوالية ما يقرب من مليون شخص سنويًا ،ويغطي المنتزه أكثر من  14,000فدان وهو
صوت قراء  USA Todayله
أحد أكثر المناطق روعة بالمناظر الطبيعية في شرق الواليات المتحدة في عام ّ ،2015
كأفضل حديقة حكومية في الواليات المتحدة .يحيط نهر جينيسي بالغابات المورقة ،وهو يزأر عبر المضيق فوق ثالث
شالالت رئيسية بين المنحدرات التي يصل ارتفاعها إلى  600قدم في بعض األماكن .يضم المتنزه  66ميالً من مسارات
المشي لمسافات طويلة ،فضالً عن مسارات لركوب الخيل وركوب الدراجات والتزلج على الجليد والتزلج الريفي على الثلج.
يقدم متنزه  Letchworthالطبيعة والتاريخ وبرامج الفنون المسرحية ،باإلضافة إلى جوالت مشي وجوالت وسلسلة
محاضرات صيفية وركوب المياه البيضاء والتجديف بالكاياك ومسب ًحا للسباحة ومنطاد الهواء الساخن.
يشرف مكتب والية نيويورك للمتنزهات واالستجمام والمحافظة التاريخية على أكثر من  250متنزهًا فرديًا ومواقعًا تاريخية
ومسارات ترفيهية وإطالق القوارب ،والتي زارها عدد قياسي من األشخاص بلغ  78مليون شخص في عام  .2020وجدت
دراسة جامعية حديثة أن اإلنفاق من قبل حدائق الدولة وزوارها يدعم  5مليارات دوالر في اإلنتاج والمبيعات ،و 54,000
وظيفة في القطاع الخاص وأكثر من  2.8مليار دوالر في الناتج المحلي اإلجمالي للوالية .للحصول على المزيد من
المعلومات عن أي من هذه المواقع الترفيهية ،تفضلوا بزيارة الموقع اإللكتروني  ،www.parks.ny.govأو تحميل
التطبيق المجاني  NY State Parks Explorerأو االتصال على رقم الهاتف  .518.474.0456يمكنك أيضا ً
التواصل عبر فيسبوكو إنستغرام و تويتر.
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