অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/1/2021

গভর্রন কোবি হ াচুল

হলচওি হেট
ন
পাম্বকন গভর্রন হ াচুম্বলর অবভর্ি অটটজম র্োচার হেইম্বলর সাড়ের
উম্ববাধর্ হ াষণা

অটটজম-হেকোম বিজঅিনার সংবিষ্ট কবমউবর্টট ও পবরিারগুম্বলার জর্ে
বিম্বেষভাম্বি বর্ধাবরত
ন
যুক্তরাম্বের প্রিম হেইল
3.3 বমবলয়র্ িলাম্বরর হিবে হিসরকাবর ত বিল এই প্রকম্বে স ায়তা কম্বরম্বে
েবি পাওয়া যাম্বি এখাম্বর্
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে অটিজম-হেক্ট্রাম থিজঅিনার এবং অর্যার্য
থবক্াশ সংক্রান্ত অক্ষমতায় আক্রান্ত মার্ুষরের ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত চাথ ো পূররণর জর্য
থবরশষভারব র্ক্শাক্ৃত হেরশর প্রিম প্রাক্ৃথতক্ হট্রইল ওরয়স্টার্ থর্উ
ন
ইয়রক্নর হলচওি হস্টি
ন
পারক্ন উন্মক্ত
ু ক্রা রয়রে। 3.3 থমথলয়র্ িলাররর হবথশ হবসরক্াথর ত থবল উরতালরর্র মাধ্যরম
সমথিতন এই র্তু র্ অটিজম র্যাচার হট্রইল এক্টি এক্ মাইল েী ন াইথক্ং লুপ হেটির মরধ্য
আিটি থচথিত হসন্সথর হস্টশর্ অন্তভুক্ত
ন ররয়রে, হেগুরলার প্ররতযক্টি এক্টি থর্রাপে ও
স ায়তামূলক্ পথররবরশ এক্টি থভন্ন সংরবেী অথভজ্ঞতা প্রোরর্র জর্য র্ক্শা ক্রা রয়রে।
"অটিজম-হেক্ট্রাম থিজঅিনারর আক্রান্ত বযন্দ্রক্তরের এবং তারের পথরবাররর জর্য ররর
বাইরর োওয়ার সুফলগুরলা বরয় আর্ার থবরশষ উরেশয থর্রয় র্ক্শাক্ৃত এই পাবথলক্ হট্রইল
ততথর ক্রার মাধ্যরম থর্উ ইয়ক্ন হস্টি হেশরক্ হর্তৃত্ব থেরে," িম্বলম্বের্ গভর্রন হ াচুল। "হস্টি
পাক্নগুরলা প্ররতযরক্র জর্য অযারেসরোগয ওয়া উথচত, এবং এটি সুথবধ্াবন্দ্রিত ক্থমউথর্টির
জর্য এক্টি উষ্ণ ও অন্তভুন্দ্রন ক্তমূলক্ স্থার্।"
অটিজম র্যাচার হট্রইল সংলগ্ন ন্দ্রক্রয়াক্লাপ সংরবেী অর্ুভূথত ও অন্তভুন্দ্রন ক্তরত স ায়তা ও উে্বদ্ধ
ু
ক্রর, হসইসারি সক্ল সক্ষমতা ও বয়রসর েশর্ািীরের
ন
জরর্যও উপরভাগয ন্দ্রক্রয়াক্লাপ সরবরা
ক্রর। এসব হস্টশর্ েক্ষতা গড়ার সরঞ্জাম থ রসরব প্রক্ৃথত ও প্রাক্ৃথতক্ উপাোর্ বযব ার ক্রর
প্ররতযক্ েশর্ািীর
ন
ইন্দ্রিয়রক্ সম্পৃক্ত ক্রর। এই হট্রইল থর্রাপরে সামান্দ্রজক্ েূরত্ব বজায় রাখা
এবং পথরক্থিত থমিন্দ্রিয়ার সুরোগ থেরত হসিআপ ক্রা রয়রে।
হসন্সথর হস্টশর্ ও অটিজম র্যাচার হট্রইরলর অর্যার্য তবথশরযযর মরধ্য ররয়রে:

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

হসন্সথর হস্টশর্, হেখারর্ থবথভন্ন ধ্ররর্র গারের পাতা, মস, ফথসল, প্রাণীর পশম,
ওক্ ফল ও অর্যার্য বস্তু েশ ক্রা,
ন
ারত হর্য়া, এবং এমর্থক্ ঘ্রাণ শুঁ রক্ হেখার
বযবস্থা িাক্রব;
সার্শাইর্ স্লপ, এক্টি হখালা জায়গায় িাক্া এক্টি শান্ত হগালক্ধ্াুঁধ্া োর মরধ্য
এক্টি থভউইং প্লািফম ,ন থতর্টি ক্ািল সুইং, এবং এক্টি "এক্া িাক্ার এলাক্া"
অন্তভুক্ত
ন ররয়রে ;
থমউন্দ্রজক্ সারক্নল , হেখারর্ প্রক্ৃথত হিরক্ অর্ুপ্রাথণত থবথভন্ন ধ্ররর্র বােযেন্ত্র
এক্াক্ী অবস্থায় অিবা অর্যরের সারি থমরল সৃজর্শীল রত উৎসাথ ত ক্রর;
থক্উথরওথসটি ক্র্ার,
ন এক্টি গ্লাইথিং থসি, থপুঁপড়া আক্ৃথতর পাির, এবং হট্রইরলর
শরুরত থফরর োওয়ার জর্য এক্টি শিন ক্ারির অযারেস স এক্টি হখালা জায়গা
ররয়রে ;
থররেক্শর্ র্ল, হট্রইরলর মাঝ েূররত্ব গারের শাথময়ার্ার থর্রচ এক্টি র্ীরব
জায়গা, হেখারর্ পািররর মরধ্য বর্ভূ থমর প্রাথণরের খথচত র্ক্শা লুক্ারর্া
ররয়রে ;
থমরিা রার্ অযান্ড ক্লাইম্ব, সথপলাক্ার
ন
ারস ঢাক্া রাস্তা সংলগ্ন হেৌড়ারর্া, লাফ
হেয়া ও ভারসাময রক্ষা ক্রার এক্টি পি ও অবস্টযাক্ল হক্াস স
ন
এক্টি জায়গা;
থিজাইর্ হজার্, হেখারর্ েশর্ািীরা
ন
হট্রইল সংলগ্ন উপাোর্গুরলা পযািার্ ও
ন
ক্াঠারমারত সাজারত পাররর্;
হক্ৌতু ক্পূণ পি,
ন
রুক্ষ ক্াুঁক্র, ক্ারঠর হগালাক্ার গুথড়, ও বাথলময় পি স
থবথভন্ন ধ্ররর্ ভূ পৃষ্ঠ থর্রয় আুঁক্াবাুঁক্া পি স এক্টি জায়গা;
েযা র্ুক্ , এক্টি প্রাক্ৃথতক্ শাথময়ার্ার থর্রচ সতক্নতার সারি খাথল জায়গা হররখ
বসার বযবস্থা ক্রা রয়রে এমর্ এক্টি জায়গা;
উেোপরর্র হস্টশর্, হট্রইরলর হশষ প্রান্ত থ রসরব, এই এলাক্ায় েশর্ািীরের
ন
হট্রইরল তারের অথভজ্ঞতা সম্পরক্ন হলখা ও থচত্রাঙ্করর্র মাধ্যরম থর্রজরের
অর্ুভূথত প্রক্াশ ক্রার এক্টি জায়গা ররয়রে।

পাথক্নং, হরস্টরুম ও ওয়াই-ফাই সুথবধ্া িাক্া পাক্নটির ামরে র্যাচার হসন্টাররর (Humphrey
Nature Center) ক্াোক্াথে অবথস্থত এই ADA-ক্মপ্লারয়ন্ট হট্রইল এক্জর্ গবাথে পশ থশরির
থবরশষজ্ঞ, ি. হিম্পল গ্র্যার্থিরর্র মতামত থর্রয় র্ক্শা ক্রা রয়রে, থেথর্ 1950 সারল েুই বের
বয়রস অটিজরম আক্রান্ত থ রসরব শর্াক্ত র্ এবং বতনমারর্ অটিথস্টক্ ক্থমউথর্টির জর্য
থবরের সবরচরয় প্রথসদ্ধ প্রবক্তারের অর্যতম।
হট্রইরলর জর্য স ায়তা ও ক্মপথরক্ির্া
ন
এরসরে থর্ক্িস্থ ওয়াইথমং ক্াউথন্টর হপথর হসন্ট্রাল স্কুল
থিথিক্ট (Perry Central School District) ও ররচস্টাররর ক্যাম্প পাজল থপস (Camp Puzzle
Peace) র্ামক্ থবক্াশ সংক্রান্ত অক্ষমতা থর্রয় বসবাস ক্রা পথরবারগুরলার জর্য
অযাথিরর্িযারক্র এক্টি সামার ক্যাম্প হিরক্। হস্টি পাক্নগুরলার পরক্ষ র্যাচারাল হ থররিজ
ট্রাস্ট (Natural Heritage Trust) এই হট্রইরলর জর্য ত থবল উরতালর্ বযবস্থাপর্ার োথয়ত্ব পালর্
ক্ররে। এই ট্রাস্ট এক্টি অলাভজর্ক্ োতবয ক্রপাররশর্
ন
ো পাক্ন, থচতথবরর্াের্, সাংস্কৃথতক্,
ভূ থম ও পাথর্ সংরক্ষণ এবং ঐথত াথসক্ সংরক্ষরণর উরেশযসমূ পূররণর জর্য সরক্াথর

ক্মসূন থচগুরলারক্ স ায়তা ক্রার জর্য উপ ার, ত থবল, ও অর্ুোর্ গ্র্ ণ ও বযবস্থাপর্া ক্রর
িারক্।
গত মারস, অটিজম র্যাচার হট্রইরলর সমিক্রা
ন
এই প্রক্রির প্রািথমক্ পোয়
ন হিরক্ সবরচরয়
হবথশ থর্রবথেত িাক্া সমিক্,
ন ANT হক্া-ফাউন্ডার সুজার্ ার্রস্টইর্রক্
ন
ঠাৎ ক্রর াথররয়
হফরলরের্। তার পথরবার অর্ুররাধ্ জাথর্রয়রে হে তার স্মৃথতর উরেরশয ক্রা হেরক্ারর্া োর্ োরত
র্যাচারাল হ থররিজ ট্রারস্টর মাধ্যরম অটিজম র্যাচার হট্রইরলর ক্ারে প্রোর্ ক্রা য়।
অটিজম র্যাচার হট্রইরল েশর্ািীরের
ন
জর্য ক্মসূন থচর আরয়াজর্ ক্ররত স ায়তা ক্রার জর্য
ত থবল উরতালর্ অবযা ত িাক্রব। এখর্ পেন্ত,
ন এই প্রক্রি 650টিরও হবথশ স্বতন্ত্র োর্ প্রোর্
ক্রা রয়রে, োর মরধ্য 430 জর্ বযন্দ্রক্ত োতা, 50টি ক্রপাররি
ন
োতা, 25টি ক্থমউথর্টি গ্রুপ, এবং
15টিরও হবথশ ফাউরন্ডশর্ অন্তভুক্ত
ন ররয়রে।
হেট পাকনস কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইি িম্বলর্, "সরক্াথর-হবসরক্াথর হে অংশীোথরত্ব
এই অথভর্ব প্রক্রির ক্িা ক্ির্া ও বাস্তবায়র্ ক্রররে তারা হেথখরয় থেরয়রে হে স রোথগতা ও
েৃঢ় প্রথতজ্ঞ মরর্াভারবর শন্দ্রক্তর সন্দ্রিলরর্ ক্ী অজনর্ ক্রা সম্ভব। হস্টি পাক্নস অগথণত সংখযক্
ণ্টাবযাপী ক্াজ ক্রর োওয়া আমারের থর্রবথেত ক্মী ও অংশীোররের মূলয হেয় এবং এত
হবথশ সংখযক্ োতার উোর রস্ত প্রোর্ ক্রা আথিক্
ন স ায়তার জর্য ক্ৃতজ্ঞ।"
অটটজম র্োচার হেইম্বলর একজর্ হকা-ফাউন্ডার এিং বগবর্স বরজজওর্াল পাকন
কবমেম্বর্র সদসে, হলাম্বরর্ হপর্মোর্ িম্বলর্, "প্রক্ৃথতরত প্রিমবাররর মরতা এই ধ্ররর্র
অথভজ্ঞতা ততথর ক্রার জর্য সাত বের ধ্রর চলা প্রন্দ্রক্রয়ার মধ্য থেরয় আমরা ো থশরখথে তা
ৃ এক্টি েৃযান্ত রয়
হিরক্ আমারের আশা এই অটিজম র্যাচার হট্রইল বযাপক্ভারব অর্ুসত
উঠরব। হেখারর্ অর্যরা জর্সাধ্াররণর জর্য উন্মক্ত
ু স্থার্গুরলারক্ অযারেসরোগয ক্রার জর্য
হসগুরলা হররট্রাথফি ক্রর, হসখারর্ আমরা এক্টি অযারেসরোগয স্থার্ ততথর ক্ররথে এবং তারপর
হসটিরক্ জর্সাধ্াররণর জর্য উন্মুক্ত ক্রর থেরয়থে--আর এিাই সবিুক্ু পািক্য
ন ক্রররে।"
অটটজম র্োচার হেইম্বলর একজর্ স -প্রবতষ্ঠাতা ও বগবর্স বরজজওর্াল পাকন কবমেম্বর্র
সদসে, হগইল সাম্বভনবি িম্বলর্, "এটি আমারের স্বপ্ন সথতয ওয়ার থবষয় এবং অটিজম র্যাচার
হট্রইল ধ্রর এক্বার হ ুঁ রি োওয়ািা সব ধ্ররর্র সক্ষমতাসম্পন্ন বযন্দ্রক্ত ও পথরবাররর উপর হে
ইথতবাচক্ প্রভাব হফলরব তার জর্য আথম অধ্ীর আগ্র্র অরপক্ষা ক্রথে।"
কোম্প পাজল বপস -র এজিবকউটটভ বিম্বরক্টর হজর্ োম্বকট িম্বলর্, "প্রক্ৃথতর প্রথত
ভারলাবাসা হশয়ার ক্রা এবং সব পথরবাররক্ এক্টি অিপূ
ন ণ উপারয়
ন
ররর বাইররর আর্ন্দ
উপরভাগ ক্রার সুরোগ ক্রর হেয়ার আক্াঙ্ক্ষা হিরক্ ক্যাম্প পাজল থপস প্রথতষ্ঠা ক্রা য়।
সক্ষমতা বা িায়াগরর্াথসস থর্থবরশরষ,
ন
সব পথরবাররর জর্য অটিজম র্যাচার হট্রইরল
ন্দ্রক্রয়াক্লারপর সুরোগ প্রোর্ ক্রার মাধ্যরম আমারের উরেশয সম্প্রসারণ ক্রার হক্ষরত্র থর্উ
ইয়ক্ন হস্টরির সারি অংশীোর রত হপরর আমরা অতযন্ত গথবত।"
ন

হপবর স্কুল বিবিক্ট সুপাবরম্বিম্বন্ডি হিবরল মোকলাফবলর্ িম্বলর্, "সারা থবরের হচাখ
এখর্ এই প্রক্রির থেরক্। আমরা ো ক্রথে তা আরগ ক্খরর্া হক্উ ক্ররথর্। হক্ারর্া এক্টি
উরেরশয েখর্ বযন্দ্রক্ত, েল, ও থমউথর্থসপযাথলটিগুরলা সম্পৃক্ত রয় ক্াজ ক্রর তখর্ ক্ী অজনর্
ক্রা সম্ভব এই প্রক্ি তারই প্রথতথর্থধ্ত্ব ক্রর। এই অটিজম র্যাচার হট্রইল এক্টি শন্দ্রক্তশালী
থর্রেনশর্া প্রোরর্র জায়গা রব হেখারর্ সব বযন্দ্রক্তর জর্য সবাধ্ু
ন থর্ক্ থশক্ষা ও পাঠোরর্র
ক্ােক্রম
ন
সম্পন্ন রব। এোড়াও এই প্রক্ি অিনর্থতক্
ন
উন্নয়র্ প্রন্দ্রক্রয়ায় এক্টি হমৌথলক্
পথরবতনরর্র েৃযান্ত রয় িাক্রব।"
হরাগ থর্য়ন্ত্রণ ও প্রথতররাধ্ হক্রির (Centers for Disease Control and Prevention) অর্ুমার্
অর্ুোয়ী েুক্তরারে আর্ুমাথর্ক্ প্রথত 54টি থশশর মরধ্য 1টি থশশর অটিজম-হেক্ট্রাম
থিজঅিনার (ASD) শর্াক্ত রয়রে। ASD সক্ল জাথতগত, র্ৃতান্দ্রিক্, ও আিসামান্দ্র
ন
জক্ হগাষ্ঠীর
মরধ্য রি বরল জার্া হগরে এবং প্রায় হক্ষরত্রই এটি বাবা-মা, ভাই-হবার্, ও বথধ্তন পথরবাররর
সেসযরের উপর প্রচণ্ড প্রভাব হফরল।
পথরসংখযার্ হিরক্ হেখা হগরে হে অটিজরম আক্রান্ত থশশরা অরর্ক্ হবথশ পথরমাণ সময় ররর
হভতরর ক্াটিরয় িারক্, প্রায়শ তারা থিন্দ্রজিাল ন্দ্রক্রয়াক্লারপ স্বন্দ্রস্ত খুরুঁ জ হর্য় ো সামান্দ্রজক্ভারব
থবন্দ্রেন্ন রয় পড়ার ক্ারণ য়। এই থবন্দ্রেন্নতা শধ্ু ASD আক্রান্ত বযন্দ্রক্তরেররক্ই প্রভাথবত ক্রর
র্া বরং হক্য়ারথগভাররের ও পুররা পথরবাররক্ প্রভাথবত ক্ররত পারর, োরা ক্খরর্া ক্খরর্া ররর
বাইররর পথররবরশ থগরয় অস্বন্দ্রস্ত হবাধ্ ক্ররত পাররর্।
অটিজম র্যাচার হট্রইল সম্পরক্ন আররা তরিযর জর্য হেখুর্: https://autismnaturetrail.com/৷
বেরর প্রায় এক্ থমথলয়র্ মার্ুরষর ুররত োওয়া হলচওি হস্টি
ন
পাক্ন 14,000 এক্রররও হবথশ
জায়গা থর্রয় অবথস্থত এবং এটি েুক্তরারের সবরচরয় প্রাক্ৃথতক্ হসৌন্দেময়
ন জায়গাগুরলার মরধ্য
এক্টি। 2015 সারল USA িুরি (USA Today)-এর পাঠক্রা এটিরক্ েুক্তরারের হসরা হস্টি পাক্ন
থ রসরব হভাি থেরয়থেল৷ র্ বর্ থেরয় হ রা থগথর্স র্েী থক্েু থক্েু জায়গায় 600 ফুি পেন্ত
ন
উচ্চতা থবথশয খাড়া পা ারড়র মধ্যবতী থতর্টি জলপ্রপারতর মাধ্যরম থগথরসঙ্করির মধ্য থেরয়
প্রবাথ ত য়। এই পারক্ন 66 মাইল েী ন াইথক্ং হট্রইল ররয়রে, হসইসারি হ াড়ার থপরঠ চড়া,
বাইথক্ং, হনারমাবাইল চালারর্া, এবং ক্রস-ক্াথন্ট্র থস্কইং-এর হট্রইল ররয়রে। হলচওি প্রক্
ন ৃ থত,
ইথত াস ও পারফথমংন আিন স ক্মসূন থচর পাশাপাথশ গাইি স
াুঁিা, িুযর, এক্টি গ্র্ীষ্মক্ালীর্
হলক্চার থসথরজ, হ ায়াইি ওয়ািার রযাফটিং, ক্ায়াথক্ং, সাুঁতাররর জর্য এক্টি পুল ও ি এয়ার
হবলুর্, প্রভৃ থতর বযবস্থা ররয়রে।
থর্উ ইয়ক্ন হস্টি অথফস অফ পাক্নস, থরন্দ্রক্ররয়শর্ অযান্ড থ রস্টাথরক্ থপ্রজাররভশর্ 250 এর
হবথশ এক্ক্ পাক্ন, ঐথত াথসক্ সাইি, থবরর্াের্ হট্রইল, এবং হর্ৌক্া চলাচল হেখারশার্া ক্রর, ো
2020 সারল হরক্িন সংখযক্ 78 থমথলয়র্ মার্ুষ হেখরত থগরয়রের্। এক্টি থবেথবেযালরয়র
সাম্প্রথতক্ গরবষণায় হেখা থগরয়রে হে হস্টি পাক্নস এবং এর ভ্রমণক্ারীরের ক্রা খরচ
আউিপুি এবং থবক্ররয় 5 থবথলয়র্ মাথক্নর্ িলার, 54,000 হবসরক্াথর খারতর চাক্থর এবং
হস্টরির ন্দ্রজথিথপরত বাড়থত 2.8 থবথলয়র্ মাথক্নর্ িলার সমির্ন ক্রর। এসব থচতথবরর্ােরর্র
হেরক্ারর্াটি সম্পরক্ন আররা তরিযর জর্য www.parks.ny.gov ওরয়বসাইি হেখুর্,

থবর্ামূরলযর NY হস্টি পাক্নস এেরপ্লারার (NY State Parks Explorer) হমাবাইল
অযাপ িাউর্রলাি ক্রুর্ অিবা 518.474.0456 র্ম্বরর হফার্ ক্রুর্। এোড়াও, হফসবুক্
(Facebook), ইর্স্টাগ্র্াম (Instagram) ও িুইিারর (Twitter) আমারের সারি সংেুক্ত হ ার্।
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