
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2021/ 10/29 للنشر فوًرا:

 
 

  
تعلن الحاكمة هوكول عن تدريب للوقاية من العنف األسري التابع لوزارة حماية البيئة ومكتب المتنزهات والترفيه  

  والمحافظة التاريخية
  

سيعمل التدريب على تثقيف الموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور في المتنزهات الحكومية والمخيمات وأماكن الترفيه 
  بشأن كيفية التعرف على العنف األسري وكيفية التّدخل

  
تُعد المبادرة جزًءا من عمل الوالية لتحويل تقديم خدمات مكافحة العنف األسري كي تراعي اعتبارات النوع والثقافة وتصب  

 المزيد من التركيز على الناجين وتكون على معرفة بالصدمات النفسية 
  

( سيقوم بإنشاء وتطوير OPDVأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن مكتب والية نيويورك للوقاية من العنف األسري )
وإطالق برنامج تدريبي لموظفي مكتب المتنزهات والترفيه والمحافظة التاريخية ووزارة حماية البيئة الذين يتعاملون مع 

الجمهور. تدرك هذه الشراكة بين وكاالت الوالية أهمية إشراك الحلفاء غير التقليديين وتدريبهم لتحديد أي ضحية تحتاج إلى  
  واالستجابة لها بهدف توفير وصول أفضل إلى األمان والموارد والدعم إلنقاذ األرواح. مساعدة

  
"لقد عملت على منع العنف األسري طوال حياتي، وقد بدأت مع والدتي في إنشاء مساكن مؤقتة للناجين  قالت الحاكمة هوكول،

"وبصفتي الحاكمة، سأواصل في وضع السياسات التي ال تقتصر على توفير التدريب لموظفي الوالية الذين   وعائالتهم".
يحتاجون إليه للمساعدة في تحديد حاالت العنف األسري وحماية الناجين فحسب، بل تساهم أيضاً في جعل والية نيويورك  

  مكانًا أكثر أمانًا للجميع".
  

، وقت إعادة فتح العديد من  2022ة من العنف األسري بتطوير التدريب بهدف تقديمه قبل ربيع سيقوم مكتب نيويورك للوقاي
المتنزهات والمخيمات وأماكن الترفيه في الوالية التي تخدم ماليين الرعاة سنويًا، لهذا الموسم. باإلضافة إلى إشراك حلفاء  

على النوع، يساهم التدريب في تعزيز عمل الوالية لتحويل نظام  حكوميين جدد في الكفاح إلنهاء العنف األسري والعنف القائم 
تقديم الخدمات في جميع أنحاء والية نيويورك إلى نظام يتمحور حول الناجين ويكون على معرفة بالصدمات النفسية ويراعي  

 المنظور الثقافي لجميع الضحايا والناجين. 
  

ائم على النوع بحيث يكون موظفو وزارة حماية البيئة ومكتب المتنزهات سيغطي التدريب ديناميكيات جميع أشكال العنف الق
والترفيه والمحافظة التاريخية الذين يتعاملون مع الجمهور أفضل تجهيًزا لالستجابة للحوادث ومساعدة األفراد الذين يحتاجون 

مقدمي الخدمات التقليديين، سيعرف  إلى المساعدة. فمن خالل توسيع نطاق توافر المساعدة بما يفوق الشبكة الحالية من
الناجون أن بإمكانهم الحصول على المساعدة في الوصول إلى الموارد التي يحتاجون إليها بغض النظر عن نظام الدولة أو  

 الخدمة التي يصلون إليها.  
  

من الحلفاء في الجهود   "يجب أن نبدأ في إشراك المزيدقالت المديرة التنفيذية لمكتب منع العنف األسري كيلي أوينز، 
المبذولة لمنع العنف القائم على النوع. فلن يتطلب األمر إال شخًصا واحًدا إلحداث فرق في حياة الناجي. عندما يدرك جميع 
أطراف األنظمة الذين يتعاملون مع الجمهور آثار العنف القائم على النوع وعواقبه السيما فيما يتعلق بالمجتمعات المهمشة، 

نزيد من احتمالية أن يجد الفرد سبياًل للتخلص من سوء المعاملة. لذا، أشكر الحاكمة هوكول على التزامها الراسخ بمنع فإننا 
  العنف األسري وعلى قيادتها في ضمان حصول الناجين على الدعم الذي يحتاجون إليه".



  
وصل إلى فهم أفضل عن ماهية العنف األسري في  لمكافحة العنف األسري وخلق األمان لجميع الناجين، هناك حاجة ماسة للت

جميع األنظمة والتداخالت الثقافية للعنف األسري والجنسي والتحديات التي يواجهها األفراد، السيما أولئك الذين ينتمون إلى  
ساعد على  المجتمعات المهمشة، للوصول إلى الخدمات. سيبحث هذا التدريب هذه التداخالت وسيتفاعل مع المنظمات التي ت

 وجه التحديد األفراد في المجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات بشكل تقليدي ويقودها أفراد من بينهم. 
  

موظفًا ممن يتعاملون مع الجمهور سيخضعون للتدريب،   450يقدر مكتب المتنزهات والترفيه والمحافظة التاريخية أن حوالي  
ارة حماية البيئة الذين يتفاعلون بانتظام مع الجمهور. باإلضافة إلى  موظف آخر من موظفي وز 100في حين سيتم تدريب 

( التابعة لوزارة حماية البيئة تلقي التدريب ECOsوضباط شرطة الحفاظ على البيئة ) شرطة متنزهات واليةذلك، ستواصل 
يتعامل حراس الغابات وضباط شرطة الحفاظ على البيئة مع للتعرف على عالمات العنف األسري أثناء تعاملهم مع الجمهور. 

  اآلالف ممن يزورون أراضي الوالية ومواقعها كل عام، بما في ذلك منتزهات آديرونداك وكاتسكيل.
  

"سيعمل التدريب مع مكتب منع العنف األسري على تعزيز استجابة واليتنا   قال مفوض المتنزهات بالوالية، إريك كولسيد،
ودعم عملنا لمساعدة الجميع في الشعور باألمان والترحيب أثناء زيارة متنزهاتنا   -األسري والعنف القائم على النوع  للعنف

  الحكومية. وأنا أحيي الحاكمة هوكول على نهجها االستباقي إزاء إنهاء العنف األسري ودعمها المتواصل للناجين منه." 
  

"لقد كانت الحاكمة هوكول مدافعًا شرًسا عن ضحايا العنف األسري طوال  بيئة قال باسيل سيغوس، مفوض إدارة حماية ال
حياتها. وإلهاًما من عمل والدتها مع الناجين من العنف األسري، اكتسبت الحاكمة فهًما عميقًا للقضايا المتعلقة بالعنف األسري 

األسري الذي نتج عن الجائحة بشكل جزئي، من   والموارد واالستراتيجيات الالزمة لمكافحته بشكل فعال. ومع زيادة العنف
الضروري زيادة قدرتنا على التعرف على هذه الحوادث ومنعها. تفخر إدارة حماية البيئة بمشاركة مكتب الوالية لمكافحة  

د الذين  العنف األسري وزمالئنا في مكتب والية نيويورك للمتنزهات والترفيه والمحافظة على التاريخ لتثقيف وتزويد األفرا
  يتفاعلون بانتظام مع الجمهور بالتدريب واألدوات الالزمة لتحديد العنف األسري قبل فوات األوان." 

  
متنزًها فرديًا وموقعًا تاريخيًا   250يُشرف مكتب والية نيويورك للمتنزهات والترفيه والمحافظة على التاريخ على أكثر من 

لمزيد من   parks.ny.govتفضل بزيارة مليون شخص سنويًا.  78زورها ومساًرا ترفيهيًا وحوًضا للمراكب، التي ي
  المعلومات.

  
تقوم إدارة حماية البيئة  تدير إدارة الحفاظ على البيئة وتشرف على ما يقرب من خمسة ماليين فدان من األراضي العامة. 

  في غابة أديرونداك وكاتسكيل تقدم مجموعة واسعة من تجارب الزائرين.  مخيًما وخمس مناطق لالستخدام اليومي 52بتشغيل
  

الوكالة الحكومية التنفيذية الوحيدة على مستوى الوالية في قضايا العنف األسري.   مكتب الوالية لمنع العنف األسرييعتبر 
  800-942-6906ساعة طوال أيام األسبوع على:   24الوالية متاح على مدار الخط الساخن للعنف األسري والجنسي في 

في العام الماضي، تلقت الخطوط @ )دردشة(. opdv.ny.gov)رسالة نصية( أو  844-997-2121)اتصال هاتفي( 
  مكالمة للمساعدة.  250,000الساخنة المحلية والتابعة للوالية  

  
برنامًجا مجتمعيًا تقدم خدمات مباشرة إلى ضحايا الجريمة   212أيًضا شبكة تضم أكثر من  مكتب خدمات الضحاياكما ويمول 

وأسرهم. تساعد البرامج أيًضا أي ضحية لجريمة في التقدم للحصول على تعويض ومساعدة أخرى من الوكالة، وهي شبكة  
  أمان لألفراد الذين ليس لديهم موارد أخرى. 

  
###  
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