الحاكمة كاثي هوكول

فورا2021/16/11 :
للنشر ً

الحاكمة هوكول تعلن عن بدء أعمال البناء لمتحف األطفال في منتزه ينابيع ساراتوجا الحكومي

ستعزز المنشأة الحديثة الفرص لألسر الشابة في 'حديقة الفنون’
سوف يبث المشروع حياة جديدة في معلم تاريخي
انظر تحديد مخططات المشروعهنا
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن بدء البناء في مشروع تبلغ تكلفته  3.1مليون دوالر لنقل متحف أطفال محسّن وموسّع
في ساراتوغا إلى متحف  Lincoln Bathhouseالتاريخي في متنزه ينابيع ساراتوغا الحكومي .سيؤدي نقل المنشأة إلى
مضاعفة مساحته وزيادة إمكانية الوصول للضيوف من جميع األعمار .سيمثل هذا المشروع انضمام المتحف الثالث إلى
منظومة متنزه ينابيع ساراتوغا الحكومي.
"إحدى أكبر أولويات إدارتي هي الحفاظ على والية نيويورك في طليعة السياحة بكل ما نقدمه ،ومتحف األطفال في ساراتوغا
هو مثال على هذا الهدف "،قالت الحاكمة هوكول" .متنزه ينابيع ساراتوغا الحكومي هو بالفعل نقطة ساخنة للزوار بما يحويه
من فنون وثقافة وعروض واستجمام في الهواء الطلق على مستوى عالمي .مع إضافة متحف األطفال ،أضفنا عامل جذب
ثمين آخر لمساعدة األطفال على التعلُّم من خالل األنشطة التعليمية التفاعلية".
لقد تجاوز متحف األطفال األصلي في متنزه ينابيع ساراتوغا الحكومي منشأته الحالية البالغة مساحتها  8,000قدم مربع حيث
تخدم  37,000شخص كل عام .سيشغل المتحف  16,000قدم مربع من متحف  ،Lincoln Bathhouseبما في ذلك فناء
داخلي بمساحة  4,000قدم مربع ،مما يوفر مساحة موسعة للمعارض المجددة وإمكانية الوصول الكامل بموجب قانون
األمريكيين ذوي اإلعاقة .يتلقى المشروع الذي يكلف  3.1مليون دوالر الدعم من مانحين في القطاع الخاص ومنحة بقيمة
 600,000دوالر من مؤسسة إمباير ستيت للتطوير .من المتوقع أن يكتمل البناء في ربيع عام .2022
سيسهل الم شروع الجديد الشراكة بين المتحف والمنظمات المجاورة في المتنزه ،مما يسمح بتعزيز التقليد المتبع في المتحف
في البرمجة التعليمية المستمدة من الطبيعة من خالل سهولة الوصول إلى  2,400فدان من دروب المشي والجداول
واألشجار؛ ولتوسيع العروض التعليمية لألطفال بعمر  0إلى  13عا ًما .ستتيح مساحة الفصل الدراسي األوسع للمتحف تقديم
خدمة للمزيد من األشخاص بطريقة تراعي التباعد االجتماعي ،باإلضافة إلى استوديو إلنتاج المحتوى الرقمي.
قالت المديرة التنفيذية لمتحف األطفال في ساراتوغا ،سارا سميث" :إن فكرة االنتقال إلى متحف  Lincoln Bathsليست
جديدة .قبل سنوات ،اقترح أحد أعضاء مجلس اإلدارة النظر في االنتقال إلى متحف  .Lincoln Bathsلقد أدت الجائحة إلى
منحنا الوقت والطاقة لتحقيق هذه القفزة لمستقبل المتحف وخلق فرص جديدة ألطفال منطقة العاصمة .ستمكننا منشأتنا الجديدة
واندماجنا مع متحف األطفال للعلوم والتكنولوجيا من إشراك األطفال في التعلُّم التطبيقي في المتحف وفي الفصول الدراسية
وفي جميع أنحاء مجتمعنا".
مصدرا ثقافيًا وتعليميًا رائعًا ،وسيساعد االنتقال إلى
قال مفوض المتنزهات بالوالية إريك كوليزيد" :يُع ُّد متحف األطفال
ً
متحف  Lincoln Bathhouseفي جلب نشاط جديد إلى هذا المبنى التاريخي عند بوابة متنزه ينابيع ساراتوغا الحكومي.

يُع ُّد متحف األطفال إضافة ترحيبية لمجموعة من الشركاء غير الهادفين للربح والتجاريين لتقديم 'حديقة فنون' تجمع الناس من
جميع أنحاء العالم في مجموعة فريدة من خيارات االستجمام واالسترخاء والتجارب الثقافية".
قال القائم بأعمال مفوض إمباير ستيت للتطوير والمرشح لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي هول نايت" :يضمن المنزل
المستقبلي لمتحف األطفال في ساراتوغا في متنزه ينابيع ساراتوغا الحكومي أن يظل وجهة جذابة ترحب بالمقيمين والزوار
على ح ٍّ ّد سواء .من خالل مضاعفة حجمه واالنتقال داخل متحف  ،Lincoln Bathhouseيمكن للمتحف إضافة برامج
جديدة تكمل البنية التحتية الحالية للمنتزه وتجذب المزيد من العائالت".
قالت السيناتور دافني جوردان" :يعد متحف األطفال في ساراتوغا ً
كنزا ثقافيًا وتعليميًا وترفيهيًا لمجتمعنا .سيؤدي هذا
المشروع التوسعي الذي تبلغ تكلفته  3.1مليون دوالر  -بدعم سخي من مانحين في القطاع الخاص ومنحة حاسمة بقيمة
 600,000دوالر من مؤسسة إمباير ستيت للتطوير  -إلى نقل متحف األطفال في ساراتوغا إلى متحف Lincoln
 Bathhouseالتاريخي في متنزه ينابيع ساراتوغا الحكومي وتطويره وتوسيعه .من خالل سجل االمتياز على مدى 32
عا ًما وتقديم فرص تعلُّم تطبيقية فريدة من نوعها ،فإن متحف األطفال في ساراتوغا هو حقًا المكان الذي يسير فيه التعلُّم
واللعب جنبًا إلى جنب ،وهو مورد مجتمعي محبوب يعزز اإلبداع والخيال .كما قال أينشتاين عن قوة وأهمية الخيال' :الخيال
أهم من المعرفة .المعرفة محدودة .الخيال يحتوي العالم '.سيعمل هذا المشروع التوسعي لمتحف األطفال في ساراتوغا على
تعزيز خيال األطفال ،ومساعدتهم على تنمية مواهبهم وإبداعهم حتى يتمكنوا من احتواء العالم واالستفادة منه .أشكر الحاكمة
كاثي هوكول ،ومفوض مكتب والية نيويورك للمتنزهات والترفيه والمحافظة التاريخية إريك كوليزيد على تحويل هذا
المشروع المهم إلى واقع".
قالت عضو الجمعية كاري ويرنر" :لقد كان من دواعي سروري أن أساعد في تأمين التمويل لهذا االستخدام الديناميكي لهذا
الموقع الموقر .سيوفر هذا المبنى القديم الجديد والمتنزه المحيط به العديد من الفرص لألطفال وأولياء أمورهم ومعلميهم للتعلُّم
واالستكشاف .سيوفر المشروع مساحة لألطفال والمؤسسة لكي تنمو ،وسيزيد الخيارات أمام سكان مجتمعنا والمنطقة بأكملها
لالستمتاع بهذه الحديقة التاريخية".
يُع ُّد متحف  Lincoln Bathhouseالمصمم على طراز الفنون الكالسيكية الجديدة الجميلة ،الذي تم االنتهاء منه في عام
 ،1930مكونًا رئيسيًا للعمارة المميزة في المتنزه ،وهو مصنف كمعلم تاريخي وطني.
يستقبل متنزه ينابيع ساراتوغا الحكومي حاليًا ما يقدر بنحو  3ماليين زائر كل عام .باإلضافة إلى مركز ساراتوغا للفنون
المسرحية المعروف على المستوى الوطني ،ومدرسة  SPACللفنون ،والمتحف الوطني للرقص ،ومتحف ساراتوغا
للسيارات ،ومنتجع جيديون بوتنام ،ومنتجع روزفلت ،و ،Spa City Farmer's Marketيقدم متنزه ينابيع ساراتوغا
ً
ومركزا للتعلُّم المستمد من
الحكومي العديد من المرافق الترفيهية والثقافية بما في ذلك مالعب الغولف ومالعب التنس الترابية
الطبيعة و Spa Little Theaterوالمقاهي والمطاعم وأميال من دروب المشي والجري وركوب الدراجات ،وكلها تقع
ضمن المناظر الطبيعية بما في ذلك الهندسة المعمارية التاريخية الوطنية وموائل طبيعية متنوعة مساحتها  2,400فدان.
انضم متحف األطفال في ساراتوجا إلى متحف األطفال للعلوم والتكنولوجيا  -ليشكل االثنان معًا  100عام من الخبرة في
توفير التعلُّم التطبيقي المبتكر لألطفال ومقدمي الرعاية لهم في جميع أنحاء منطقة العاصمة.
يشرف مكتب والية نيويورك للمتنزهات واالستجمام والمحافظة التاريخية على أكثر من  250من المتنزهات والمواقع
التاريخية ومسارات المشي الترفيهية ومالعب الغولف وأحواض الزوارق وغيرها من المرافق التي يزورها  78مليون
شخص سنويًا .للحصول على المزيد من المعلومات عن أي من هذه المواقع الترفيهية ،تفضلوا بزيارة
 ،www.parks.ny.govأو تنزيل التطبيق المجاني  ،NY State Parks Explorer mobile appأو االتصال
بالرقم  .518.474.0456يمكنكم أيضًا التواصل عبر فيسبوكو إنستغرام و تويتر.
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