الحاكمة كاثي هوكول

فورا2021/11/9 :
للنشر ً

أعلنت الحاكمة هوكول عن تحديث بقيمة  6.2مليون دوالر أمريكي لمركز تاكونيك التعليمي في الهواء الطلق في حديقة
فاهنيستوك التابعة للوالية في هادسون فالي

يخضع مرفق السبعينيات للتحديث لتوفير التثقيف البيئي للمدرسة والشباب ومجموعات الكشافة
الصور متوفرة هنا
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إعادة افتتاح مركز تاكونيك التعليمي في الهواء الطلق المحدث في حديقة فاهنيسوتك
التابعة للوالية ،بعد مشروع تجديد بقيمة  6.2مليون دوالر لمدة عامين .يقع المركز في كولد سبرنغ بمقاطعة بوتنام ،ويضم
هايالند لودج وتسعة كبائن ريفية صالحة لجميع المواسم .توفر الكبائن أماكن إقامة ليلية للمشاركين في البرامج ذات الصلة
بالطبيعة على مدار العام للمدارس والكليات ومجموعات الشباب والمنظمات الكشفية .كما تمت إضافة جناح تعليمي جديد
للمنشأة.
قالت الحاكمة هوكول" ،هذا التحديث الذي تبلغ قيمته  6.2مليون دوالر للمركز التعليمي التابع لحديقة فاهناستوك التابعة
للوالية سيسمح للطالب والزوار على حد سواء بتقدير بيئتنا والتعرف عليها من خالل عدسة جديدة تما ًما .مع اكتمال
صدرا رئيسيًا للجيل
المشروع اآلن ،لن توفر هذه المنشأة المحسّنة تجربة محسّنة فقط لزوار المتنزهات ،ولكنها ستكون م
ً
القادم حيث يتعلمون كيفية الحفاظ على مواردنا الطبيعية الثمينة ومحاربة آثار تغير المناخ" .
كانت المرافق الشهيرة التي ُ
شيدت في األصل في منتصف السبعينيات بحاجة إلى تحديث .يستضيف المركز المدارس
والكليات والجامعات العامة والخاصة والمنظمات المدنية والوكاالت والشركات الموجودة في جميع أنحاء الشمال الشرقي.
تتضمن بعض األمثلة على البرمجة التعليم البيئي ،ومعسكرات المحافظ على البيئة ،ودورة للفرق حول كيفية استخدام الحبال،
وبرامج شارة االستكشاف ،وفعاليات الطبيعة العائلية ،وصنع شراب القيقب ،والرحالت الميدانية ،واجتماعات العمل .يقوم
موظفو المركز أيضًا بزيارة المدارس وتقديم دروس في الفصول الدراسية حول الموضوعات البيئية.
تم دعم تمويل مشروع التجديد من قبل  ،NY Worksمع تبرع رئيسة مجلس الوالية للمتنزهات لوسي روكفيلر والتزكي
لدعم بناء جناح التدريس الخارجي الجديد.
تم إغالق مركز مركز تاكونيك التعليمي في الهواء الطلق ( )TOECفي صيف عام  2019لبدء أعمال التجديد .من عام
 2000إلى  2010زار المركز أكثر من  167,000شخص.
قال مفوض حدائق الوالية إريك كولسيد" ،هذا المركز الذي تم تجديده مستعد اآلن لمواصلة مهمته التعليمية في المستقبل ،مع
مرافق جماعية تجعل اإلقامات مفيدة وممتعة على حد سواء .هذا هو المكان الذي يكتسب فيه العديد من األطفال التعرض
للطبيعة والبيئة التي ستطلقهم في رحلة مدى الحياة لتقدير البيئة .إن تحديث هذا المكان لبناء الفريق واالكتشاف إلى مبنى
مستدام بكابينة تم تجديدها لإلقامات الليلية يعني أن هذا المركز سيستمر في خدمة الجمهور لسنوات عديدة قادمة".

قالت لوسي روكفلر والتزكي ،رئيسة مجلس الوالية للمتنزهات" ،أنا فخورة بالمساعدة في إنشاء هذا الجناح الجديد
للمساعدة في تثقيف الزائرين حول بيئة هادسون فالي لتعزيز مركز تعليمي متجدد ساعد في إلهام الكثير من األشخاص على
مر السنين".
دورا رئيسيًا في ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تجعل
قال عضو مجلس الشيوخ سيرينو" ،يلعب التثقيف البيئي ً
هادسون فالي مكانًا رائعًا للعيش والزيارة .ستزيد هذه التحديثات من الوصول إلى برامج وخبرات تعليمية بيئية مهمة ستفيد
عددًا ال يحصى من الطالب لسنوات قادمة  ،وأشكر متنزهات الوالية على جعل التجديد حقيقة".
قال مدير  TOECجون ستويل" ،باإلضافة إلى دعم بيان مهمة المتنزهات ،يلتزم موظفو  TOECبتزويد مجموعات
المستخدمين لدينا بتجارب خارجية إيجابية على مدار العام من شأنها تعزيز الزيارات والمغامرات المستقبلية".
مركز تاكونيك التعليمي في الهواء الطلق مفتوح طوال العام .للحصول على معلومات حول الحجوزات ،تفضل بزيارة هنا.
كان مدير البناء للمشروع هو  LiRo Groupوالمقاول العام هو  ،Meyer Contracting Corpمن بلزنت فالي .كان
المقاول الكهربائي هو شركة  FA Burchettaفي كروتون اون هادسون والمقاول الميكانيكي والصناعي هو S&O
 ،Construction Servicesفي بلزنت فالي .كان مقاول المعرض هو  ،ADK Studiosمن آرغيل وكان مستشار
التصميم  ،Stantec Consultingمن ألباني .كان مستشار تصميم المعارض هو  AJAللهندسة المعمارية والتخطيط ،من
غلنز فوولز.
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 المجان NY State Parks Explorerأو االتصال عىل رقم الهاتف  .518.474.0456يمكنك أيضا التواصل
عب فيسبوك و إنستغرام و ر
تويب.
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