
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2021/ 11/30 للنشر فوًرا:

 

 
  2023-2021تعلن الحاكمة هوكول عن زمالء 

  
  . 2023-2021أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أسماء الزمالء لعام 

  
: "يؤدي زمالؤنا في نيويورك أدواًرا حيوية داخل الحكومة، حيث يجلبون خلفيات وخبرات متنوعة إلى  قالت الحاكمة هوكول

هذه المجموعة ال تختلف وستترك بال شك بصماتها في واليتنا من خالل شغفهم بالمضي قدًما بواليتنا.  -طاولة المفاوضات 
وهوبين لشغل وظائف في الخدمة العامة، وأنا أتطلع إلى العمل مع يعد برنامج زمالء إمباير ستيت الجيل القادم من القادة الم

  لمواصلة العمل الحكومي وتحقيق النتائج لسكان نيويورك".  2023-2021فئة 
  

زمالة كاري غاباي هي عبارة عن برنامج زمالة قانوني بدوام كامل تم إنشاؤه  زميل كاري غابايتم اختياره  شاكوان هانت
بفعل عنف مسلح. سيعمل  2015تكريماً لكاري غاباي، المحامية المساعدة السابقة في مكتب الحاكم والتي قُتلت في عام 

  -القتصادية، وتنمية المجتمع السيد هنت مباشرة مع مستشار الحاكمة وموظفيهم في قضايا مثل منع العنف، والمساواة ا
مجاالت السياسة التي دافع عنها غاباي طوال حياته المهنية. السيد هنت، مثل غاباي، ملتزم بالخدمة العامة ويجسد النزاهة  

في هارلم، وهي    AmeriCorps VISTAوالطيبة التي ميزت غاباي شخصيًا. بعد تخرجه من الكلية، عمل السيد هنت في 
لتحديات التي تواجهها المجتمعات المحرومة، وخاصة األطفال، في كثير من األحيان. يأمل السيد هنت اآلن  فرصة أكدت له ا

و   Wilson & Chan LLPعمل السيد هنت كشريك في  في استخدام مهاراته القانونية إلحداث فرق في تلك المجتمعات.
Harris Beach PLLC  باإلضافة إلى متدرب معFederal Defenders of New York  حصل على .

  بكالوريوس. في الفلسفة وعلم النفس من كلية كولبي ودكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة فوردهام.

  
والية  تأسست زمالة سيلفيا ريفيرا  LGBTQجينا فريزر باسم إيدي وندسور، مارشا بي جونسون، وزميلة تم تسمية 
كل عامين للفرد الذي   LGBTQلدعم الجهود الجارية في مكتب كبير مسؤولي التنوع. تُمنح زمالة  LGBTQنيويورك 

والحقوق المدنية والتنوع   LGBTQأظهر التزاًما بالعدالة االجتماعية، وسجل حافل من العمل في مجال المساواة بين 
  -الذين   LGBTQنة في الخدمة العامة. سميت الزمالة على اسم قادة  وقضايا اإلنصاف واإلدماج، واهتماًما قويًا بمه 

: إيدي وندسور  LGBTQوأحدثوا فرقًا دائًما في مجتمع  LGBTQرفعوا الوعي بقضايا  - بشجاعتهم ومثابرتهم ومثابرتهم 
لفيا ريفيرا لحركتهما  لدعوتها وعملها الرائد في تحدي قانون الدفاع الفيدرالي عن الزواج بنجاح ومارشا بي. جونسون وسي

التي تقود الدعوة نيابة عن مجتمع المتحولين جنسياً في نيويورك. فريزر هو أخصائي يوغا وعامل اجتماعي شغوف  
 Iبالمشاركة في إنشاء مساحات للشفاء والتحرير. لقد ساعدوا في قيادة جمع التبرعات واالستراتيجية الرقمية في 

Challenge Myselfي العقل والجسد والروح من خالل تعريف طالب المدارس العامة في مدينة ، وهي منظمة تغذ
. قبل  The Fearless Flyers+ للشباب لركوب الدراجات،  LGBTQنيويورك على ركوب دراجات ، ودربوا نادي 

تمع مع  ذلك، قام فريزر بتدريس اليوغا في المدارس االبتدائية في جنوب برونكس وهارلم وسّهل مجموعات تنظيم المج
من كلية سيلبرمان  MSWالمراهقين في جميع أنحاء مدينة نيويورك على أساس إطار مناهض للعنصرية. فريزر على 
  للعمل االجتماعي في كلية هانتر وبكالوريوس العلوم في الصحافة من جامعة نورث وسترن.

  

برنامج زمالء إمباير ستيت هو برنامج تدريبي على  . 2023-2021 لبرنامج زمالء إمباير تم تسمية األفراد التالية أسماؤهم
القيادة بدوام كامل سيعد الجيل القادم من المهنيين الموهوبين لشغل وظائف مثل صانعي السياسات في والية نيويورك. تحدث  

مالء. يتم تعيين كل زميل في إمباير للعمل  المشاركة في عمل حكومة والية نيويورك في قلب برنامج إمباير ستيت للز
مباشرة مع مفوض أو نائب مفوض أو صانع سياسة رفيع المستوى آخر. يعمل كل زميل في إمباير في مكتب أو وكالة تابعة  



لغرفة  للدولة، مثل مكتب خدمات األطفال واألسرة، أو وزارة الخارجية، أو وزارة العمل، أو إدارة الحفاظ على البيئة، أو في ا 
التنفيذية للحاكم. تقدم مهام العمل للزمالء خبرة ال مثيل لها في التعاون مع كبار المسؤولين والمشاركة في عملية صنع  

  السياسات.
  

سيدعم السيد باكينغر مشاريع في مكتب تغير المناخ في وزارة المحافظة   ليو ماتيو باكينغر كزميل إمباير ستيت تمت تسمية
قبل االنضمام إلى برنامج زمالء إمباير ستيت، عمل السيد باكينغر كمؤسس ومدير للسياسات   على البيئة بوالية نيويورك.

ي هذا الدور، تعاون مع الشعوب والشؤون التشريعية لمنظمة حقوق السكان األصليين والعدالة البيئية واستخدام األراضي. ف 
األصلية، و والية نيويورك، ومنظمات الحفظ الوطنية، وأصحاب المصلحة المحليين، وحكومات بلدية والية نيويورك. كما 
عمل في العديد من الحمالت السياسية على المستويين المحلي واالتحادي، بما في ذلك زميل السياسة واالتصاالت والمدير 

الدافع وراء اهتمامه بالسياسة العامة هو الحاجة الملحة إلى تطوير حلول مناخية عادلة وقوية    دير الحملة.الميداني وم
ومستدامة تناسب جميع األشخاص في والية نيويورك وخارجها. بدأ السيد باكينغر حياته المهنية كصحفي في النمسا، قبل أن  

علم الجريمة كمحلل للسياسات ومنسق لدى الحكومة الفيدرالية النمساوية. يشغل منصبًا في معهد فيينا لعلم اجتماع القانون و
السيد باكينغر حاصل على بكالوريوس في علم االجتماع وماجستير في العلوم والتكنولوجيا والمجتمع من جامعة فيينا  

ركز بحثه على قضايا   .Rensselaer Polytechnic)النمسا( وكذلك دكتوراه في دراسات العلوم والتكنولوجيا من معهد 
المساواة في تغير المناخ. في أطروحته، قام السيد باكينغر بالتحقيق في التكيف مع المناخ في السياسة والممارسة من منظور 

 مقارن دولي.  
  

بنية ستدعم السيدة كريستيان المشاريع في مكتب التخطيط والتنمية وال نيكول جين كريستيان كزميل إمباير ستيت. تمت تسمية
التحتية المجتمعية داخل وزارة خارجية نيويورك. السيدة كريستيان هي خبيرة مثبتة في التنمية االقتصادية ولديها سجل في  

وتحديداً في لونغ آيالند. شغلت  -الخطوط األمامية من اإلنجاز الناجح لمشاريع تنشيط وسط المدينة في جميع أنحاء المنطقة 
دية تنفيذية في مجال التنمية االقتصادية على مستوى المدينة والمقاطعة والمستوى الفيدرالي،  السيدة كريستيان مناصب قيا

حيث عملت في مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة ولونغ آيالند. لقد ساعدت الشركات والحكومات المحلية على معالجة  
يبية وتقديم التوجيه االستراتيجي خالل عملية  مبادرات التنمية االقتصادية من خالل تأمين تمويل المنح والحوافز الضر

مليون دوالر في االستثمار العام  20كانت لديها مهنة ناجحة في كتابة المنح وساعدت في االستفادة من أكثر من  التخطيط.
لونغ  مع المساعدة في خلق اآلالف من فرص العمل المحلية وحماية لونغ آيالند ساوند وتغيير وسط البلد في مجتمعها في

الشبكة الوطنية لدراسات   1999وزميلة من فئة   2001( لعام PMFآيالند. وهي حاصلة على زمالة اإلدارة الرئاسية )
السيدة كريستيان حاصلة على بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة ماريماونت؛ ماجستير (. NNEMSاإلدارة البيئية )

في إدارة األعمال من جامعة جورج ميسون مع شهادة الدراسات العليا في اإلدارة غير الربحية وطالب دكتوراه في جامعة 
وماجستير في   MPAلونغ آيالند في برامج سنوات في جامعة  10ويلمنجتون. كانت تدرس في المستوى المساعد ألكثر من 

  إدارة األعمال وهي راقصة متعطشة للرقص.
  

وستدعم السيدة كورالو برنامج إعادة الدخول داخل وزارة خارجية والية   شانيلي كورالو كزميل إمباير ستيت. تمت تسمية
كتب والية نيويورك للمساعدات المؤقتة  نيويورك. تتمتع السيدة كورالو بخبرة في العمل مع المؤسسات الحكومية مثل م

ومساعدة اإلعاقة، ووزارة اإلسكان والتنمية الحضرية في الواليات المتحدة ومع نظام جامعة والية نيويورك. شاركت في 
  MWBEالمشاريع والبرامج الممولة بالمنح المتعلقة بالسياسة الصحية ونظام )أنظمة( المحاكم والمناطق التعليمية كمقيم في 

وكمحلل سياسات للمؤسسات الصحية في غرب نيويورك. إنها فخورة للغاية بتجربتها في تدريس التاريخ األمريكي للطالب 
وتغيرت كثيًرا بفعل ذلك. وقد دفعها ذلك إلى ممارسة مهنة في العمل على   -واألفراد الذين تم اإلفراج المشروط عنهم 

 -ملية إعادة دخول المجتمع. يساهم تدريبها التاريخي وخبراتها العملية السابقة سياسات إصالح العدالة الجنائية التي تعزز ع
في منظور فريد حول قضايا السياسة هذه. حصلت السيدة   -مباشرة مع السكان على مستوى القاعدة الذين ترغب في خدمتهم 

باحثة في تاريخ القوة السوداء.  وهي  2020كورالو على درجة الدكتوراه في التاريخ من الجامعة في بوفالو في عام  
تستكشف أطروحتها تاريخ منظمتين مهمتين من منظمات القوة السوداء في والية نيويورك: بناء الوحدة واالستقالل والقيادة 

( لروتشستر. حصلت السيدة كورالو أيًضا  FIGHT( لبوفالو. الحرية والنزاهة والرب والشرف واليوم )BUILDوالكرامة )
  لماجستير في الدراسات متعددة التخصصات من جامعة نياجرا في التاريخ وعلم االجتماع / علم الجريمة.على درجة ا 

  
ستدعم السيدة دي جيسوس المشاريع عبر دائرة الدوائر االنتخابية في  تشيلسي دي جيسوس زميل إمباير ستيتتم تسمية 

ع السيدة دي جيسوس بخبرة في المناصرة المجتمعية والسياسات  الغرفة التنفيذية مع التركيز على حقيبة شؤون المرأة. تتمت



العامة، وقد عملت في عدد من المنظمات التي تركز على المساواة بين الجنسين بما في ذلك معهد فيرا للعدالة وكمتدربة في  
تجاه النساء في الحكومة   مكتب رئيس البلدية بمدينة نيويورك في لجنة المساواة بين الجنسين. قادها شغف السيدة دي جيسوس

إلى تقديم اقتراح بحث في مؤتمر نورث إيسترن لإلدارة العامة حول التمثيل الناقص للمرأة في والية نيويورك وشغلت  
. بصفتها جياًل أول 2020فترتين كرئيسة لإلدارة العامة بجامعة لونغ آيالند المجتمع وحصلت على جائزة رئيس العام 

بأن تكون قوة دافعة لزيادة عدد النساء في المناصب الحكومية والمنتخبات في المناصب السياسية،   التينيًا، فهي ملتزمة
وخاصة النساء ذوات البشرة الملونة. بدأت السيدة دي جيسوس حياتها المهنية كمديرة حالة رعاية الطفل وعملت كأخت 

البكالوريوس في العلوم االجتماعية متعددة . حصلت على درجة Big Brothers Big Sistersكبيرة من خالل برنامج 
 التخصصات من جامعة جنوب فلوريدا. تستمتع بالرسم والكتابة والطبيعة. 

  
###  
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