
 
 الحاكمة كاثي هوكول    10/2021/ 6 للنشر فوًرا:

 

 

في ذكرى مرور ثالث سنوات على تحطم ليموزين شوهرايي، الحاكمة هوكول تعلن عن تعيينات في فريق العمل المعني 
    بسالمة المسافرين بسيارات الليموزين

  
توجه فريق العمل إلى االجتماع والموافقة على جدول زمني سريع لدراسة شاملة لفحص األمور التي تؤثر على سالمة  

  وكفاية وكفاءة وموثوقية النقل بسيارات الليموزين الممتدة
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أنها عينت أربعة أعضاء جدد في فريق العمل المعني بسالمة المسافرين بسيارات 
الليموزين الممتدة ووجهت فريق العمل لالجتماع على الفور واالتفاق على جدول زمني الستكمال دراسته الشاملة لتدابير 

ا إلى األعضاء الثالثة الذين تم تعيينهم في السابق، مما يمّكن فريق العمل من  السالمة. ينضم األعضاء األربعة المعينون حديث  
بدء الدراسة التي سيتم تقديمها إلى الحاكمة ووكاالت الوالية التي تشرف على خدمات الليموزين في والية نيويورك. تخضع  

الفحص. ستتناول دراسة فريق العمل عن كثب  جميع التوصيات المتعلقة بالمناصب المتبقية في فريق العمل للتدقيق وهي قيد  
  األمور التي تؤثر على سالمة وكفاية وكفاءة وموثوقية النقل بسيارات الليموزين الممتدة.

  
"بينما نحتفل بمرور ثالث سنوات على الحادث المأساوي، يجب علينا تكريم ذكرى هؤالء األفراد من خالل إدراك التزامنا 

"مع   قالت الحاكمة هوكول. بمراجعة كل جانب من جوانب النقل بسيارات الليموزين والمساعدة في منع مثل هذه المآسي،"
ني أوجه فريق العمل لالجتماع دون مزيد من التأخير وااللتزام بجدول زمني  وجود جميع التوصيات لفريق العمل اآلن، فإن

إلجراء وتقديم مراجعته لتدابير السالمة، حتى نتمكن من حماية كل مسافر واألشخاص اآلخرين الذين يتشاركون في الطريق 
   بشكل أفضل."

  
ستشستر، وماثيو جيه دريسكول، المدير التنفيذي في  من بين األعضاء الجدد جوان ماكدونالد، مدير العمليات في مقاطعة وي

، الذي تم اختياره وتعيينه من قبل الحاكمة؛ وديفيد جيه براون، الرئيس والمدير التنفيذي في  Thruwayهيئة والية نيويورك 
Premiere Transportation وإدوارد ستوبلمان، المالك المشارك لشركة ،Red Oak Transportation المعين ،

  ن قبل الحاكمة بناء على توصية من المتحدث باسم المجلس التشريعي وفق ا لما يقتضيه القانون. م
  

ينضم األعضاء الجدد إلى مفوضي إدارة السيارات بوالية نيويورك ووزارة النقل بوالية نيويورك والمشرف على شرطة  
  القانون.الوالية، وجميعهم تم تعيينهم بالفعل كأعضاء في فريق العمل بموجب 

  
  قدم مجلس الشيوخ توصياته بشأن التعيينات إلى فريق العمل وهي قيد المراجعة. 
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