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الحاكمة كاثي هوكول

الحاكمة هوكول تعلن عن تسجيل رقم قياسي من اإلقامات في مخيمات والية نيويورك في 2021

ارتفاع حاالت المبيت في مقار مخيمات متنزهات الوالية في  2021بنسبة  15بالمائة عن الرقم القياسي السابق لعام
2019
ارتفاع حاالت المبيت في مقار مخيمات  DECفي  2021بنسبة  10بالمائة أعلى من الرقم القياسي السابق لعام 2016
تم حجز مواقع التخييم ،الكابينات ،األكواخ ،والخيام قرابة  1.2مليون ليلة
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن الحجوزات الليلية في المخيمات التي يديرها مكتب المتنزهات والترفيه والمحافظة
التاريخية (متنزهات الوالية) وإدارة والية نيويورك للحفاظ على البيئة ( )DECارتفعت إلى مستويات قياسية هذا العام حيث
حظي الزوار باألمان والصحة واالستجمام الميسور التكلفة خالل جائحة (.)COVID-19
خالل يوم كولومبوس ،تم حجز مواقع المخيمات والكبائن والمنازل الريفية والخيام في أراضي تخييم مخيمات الوالية لمدة
 787,103ليلة ،متجاوزة الرقم القياسي السابق لعام  2019البالغ  684,820ليلة بنسبة  15بالمائة .تم شغل مخيمات
 DECلمدة  394,401ليلة ،متجاوزة الرقم القياسي السابق لعام  2016البالغ  354,521ليلة بأكثر من  10بالمائة.
قالت الحاكمة هوكول" ،األرقام ال تكذب  -لقد أظهر الناس مدى تقديرهم لكل ما تقدمه مخيمات واليتنا ،خاصة وأن الوباء
جعل االستجمام في الهواء الطلق مرغوبًا أكثر من أي وقت مضى .ال يقتصر األمر على كون المخيمات الخاصة بنا ميسورة
نظرا لكون هذه المواقع حيوية للغاية القتصاد السياحة في نيويورك ،فإن إدارتي ستواصل بذل
التكلفة ونظيفة وآمنة ،ولكن ً
كل ما في وسعها لضمان بقاء نيويورك الوجهة األولى للمعسكر".
على مدار العقد الماضي ،حيث تم إجراء تحسينات على مستوى الوالية في إطار برنامج العاصمة متنزهات ،NY 2020
ارتفع إجمالي اإلقامة الليلية في مخيمات متنزهات الوالية بنسبة  45بالمائة تقريبًا.
تدير متنزهات الوالية  68موقعًا للتخييم في متنزهات الوالية ،وتضم  8,179موقعًا للتخييم ،و  825كابينة ،و  18بيتًا ،و
ً
منزال ريفيًا كامل الخدمات مع وسائل الراحة مثل الطاقة والمطبخ والحمام واألسرة وغرفة المعيشة ومساحة المعيشة
136
في الهواء الطلق.
قال إريك كوليزيد ،مكتب الوالية للمتنزهات والترفيه والمحافظة على التاريخ" ،إنه لمن دواعي السرور أن الجمهور قد
أمرا بالغ األهمية ألننا نواصل
منح متنزهات الوالية مرة أخرى تصويتًا بالثقة .كان توفير أماكن لالستجمام اآلمن والصحي ً
الخروج من الوباء ،ومن الواضح أن الناس يستمتعون بالعديد من التحسينات التي تم إجراؤها في إطار مبادرة متنزهات
 . NY 2020لدى الناس اليوم العديد من الخيارات حول كيفية قضاء وقتهم الترفيهي ،ونحن ممتنون ألن الكثيرين يختارون
قضاء هذا الوقت في متنزهاتنا .نحن عازمون على استمرار هذا التقدم".
تدير  DEC 52مخيّ ًما وخمس مناطق لالستخدام اليومي في محميات أديرونداك وكاتسكيل التي توفر مجموعة متنوعة من
الخبرات ،بما في ذلك التخييم في الجزيرة ،والتخييم في الخيام والمقطورات ،ومرافق إطالق القوارب ،ومسارات التنزه،

والشواطئ ،ومناطق االستخدام النهاري مع طاوالت ومشاوي النزهة .يمتد موسم التخييم خالل فصل الصيف ،مع بقاء بعض
المرافق مفتوحة خالل فصل الخريف وموسم الصيد .في إطار  Adventure NYوالمبادرات األخرى ،تواصل DEC
إجراء التحسينات في مرافق التخييم في  ،DECبما في ذلك العديد من األنشطة لموسم  2021لتوفير حمامات جديدة
ومحطات الراحة وأنظمة الطاقة والمياه وتحسينات خاصة بالفروسية في مخيم فرونتير تاون.
قال باسيل سيغوس ،مفوض " ،DECعندما كان سكان نيويورك حريصين على الخروج بأمان خالل جائحة (COVID-
 )19المستمرة ،كانوا يعرفون بالضبط إلى أين يذهبون .تعد والية نيويورك موطنًا لمجموعة متنوعة من وجهات التخييم
التي يمكن للجميع االستمتاع بها .يشجعني العدد القياسي للزائرين هذا العام وأتطلع إلى عودتهم لالستفادة من الفرص التي
توفرها متنزهات أديرونداك وكاتسكيل في نيويورك".
في عام  ،2021طرحت والية نيويورك برنام ًجا جديدًا للوالء /المكافآت للمعسكر حيث يكسبون نقا ً
طا مقابل كل دوالر يتم
إنفاقه على أماكن اإلقامة الليلية في جميع المخيمات المملوكة للدولة والتي تديرها الوالية في حدائق الوالية وإدارة الحفاظ
على البيئة .وقد سجل أكثر من  55,800شخص حتى اآلن .يمكن للمخيمين البدء في كسب النقاط على الحجوزات الجديدة
بمجرد تسجيلهم .لمزيد من المعلومات حول البرنامج وللتسجيل ،تفضل بزيارة .https://bit.ly/3Ek7Hsp
عدد الليالي المحجوزة في مقار مخيمات متنزهات الوالية حسب السنة:
541,771 -2011
578,428 -2012
583,016 -2013
594,441 -2014
623,991 -2015
650,857 -2016
648,420 -2017
663,953 -2018
684,820 -2019
*597,188 -2020
**787,103 -2021
عدد الليالي المحجوزة في مقار مخيمات  DECحسب السنة:
311,227 - 2011
333,334 - 2012
323,711 - 2013
326,363 - 2014
346,524 - 2015
354,521 - 2016
347,893 - 2017
349,630 - 2018
352,234 - 2019
*284,275 - 2020
394,401 - 2021
* أغلقت مقار مخيمات المتنزهات في أبريل ومايو وبداية يونيو بسبب قيود ()COVID
** حتى  27أكتوبر مع الحجوزات المعلقة التي تمت حتى ديسمبر

قال عضو مجلس الشيوخ خوسيه سيرانو" ،أنا سعيد ألن المزيد من سكان نيويورك والزوار يكتشفون المخيمات في واليتنا
وهم يبحثون عن خيارات ترفيه آمنة وبأسعار معقولة خالل جائحة ( .)COVID-19يُظهر النمو القياسي في حجوزات
المخيمات أننا نجحنا في ربط المزيد من المجتمعات بالمتنزهات ،وتعزيز التقدير لجمال نيويورك الطبيعي المذهل والفوائد
الصحية الجسدية والعاطفية لألماكن الخارجية .إنني أثني على الحاكمة هوكول ،والمفوض كولسيد ،والمفوض سيغوس
اللتزامهم بضمان تمتع جميع سكان نيويورك بالعجائب الطبيعية لواليتنا العظيمة".
قال عضو الجمعية ستيف إنجلبرايت" ،هذه أخبار رائعة ،وإثبات أن استثمار والية نيويورك المستمر في إنشاء نظام
متنزهات والية موسع يستحق كل هذا الجهد .ليس هناك ما هو أفضل لتركيز حياتك على الزيارة أو التخييم بين عشية
وضحاها في واحدة من متنزهات الوالية العديدة .استثمار واليتنا في نظام المتنزهات لدينا هو أموال يتم إنفاقها جيدًا ،وحدائق
الوالية لدينا شيء يمكن أن نورثه لألجيال القادمة".
قال عضو الجمعية دانيال أودونيل" ،بصفتي رئيس لجنة الجمعية حول السياحة والفنون والمتنزهات وتطوير الرياضة،
يسعدني جدًا أن أرى مستويات قياسية من حضور التخييم في الحدائق .نيويورك هي موطن ألكثر من  180متنزهًا و 35
موقعًا تاريخيًا ،يساهم كل منها في تنمية المجتمع والنمو االقتصادي والصحة الشخصية .يشير الحضور المتزايد أيضًا إلى
حقيقة عرفناها منذ فترة طويلة :المتنزهات مناظر طبيعية أساسية في نيويورك .أنا ممتن لوجود بطلة الحدائق في الحاكمة
هوكول ،وأتطلع إلى العمل مع زمالئي لضمان وصول المزيد من سكان نيويورك إلى مرافق المنتزهات".
تتوفر حجوزات مقار مخيمات متنزهات الوالية من خالل  ،ReserveAmericaالتي توفر الحجوزات عبر اإلنترنت
والحجوزات عبر الهاتف لمواقع المعسكرات في جميع أنحاء نيويورك .يتم قبول الحجوزات لمواقع المعسكرات والكبائن ،من
يوم واحد إلى تسعة أشهر مقد ًما من تاريخ الوصول المخطط له .تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني أو اتصل بالرقم المجاني
.CAMP-456-800-1
يشرف مكتب والية نيويورك للمتنزهات واالستجمام والمحافظة على التاريخ على أكثر من  250متنزهًا وموقعًا تاريخيًا
ومسارات ترفيهية ومالعب جولف وإطالق القوارب وغير ذلك ،والتي زارها رقم قياسي بلغ  78مليونًا في عام .2020
لمزيد من المعلومات حول أي من مناطق االستجمام هذه  ،اتصل بالرقم  0456-474-518أو تفضل
بزيارة  ، ,www.parks.ny.govتواصل معنا على  ،Facebookأو تابعنا على  Instagramأو Twitterأو في
موقع متنزهات الوالية . blog
لتحسين السالمة العامة وتشجيع الزائرين إلى األراضي المملوكة للوالية على ممارسة االستجمام المسؤول ،أطلقت DEC
هذا الربيع حملة "أحب أراضي نيويورك" .تستجيب الحملة للزيادة المطردة في عدد الزوار إلى أراضي الوالية ،خالل
جائحة ( )COVID-19وفي العقد السابق ،حيث اكتشف المزيد والمزيد من سكان نيويورك والزوار من الواليات والدول
األخرى الجمال الطبيعي ألراضي والية نيويورك .للمزيد من التفاصيل والمعلومات ،تفضل بزيارة الصفحة اإللكترونية
لحملة أحي أراضي والية نيويورك.
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