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  ترشيًحا موصى بها لسجالت الوالية والسجالت الوطنية لألماكن التاريخية 21الحاكمة هوكول تعلن عن  
  

مواقع تمثل تواريخ متنوعة بما في ذلك مدينة نيويورك، موطن محامي العدالة االجتماعية البارز في القرن العشرين،   
ومقر إقامة بارون للخشب في شمال البالد، ومخيم صيفي أسسه مجتمع روحي من القرن التاسع عشر، ومصنع بافالو  

  راديتور سابًقا 
  

ملكية إلى سجالت الوالية  21أن مجلس الوالية للمحافظة على التاريخ أوصى بإضافة  أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم 
والسجالت الوطنية لألماكن التاريخية. تشمل الترشيحات المنزل السابق ومكان العمل لمصلح اجتماعي رائد في القرن 

روحي، ومقر إقامة بارون الخشب  العشرين في مدينة نيويورك، ومخيم صيفي تم إنشاؤه في غرب نيويورك من قبل مجتمع
الذي ساعد في إنشاء حديقة آديرونداك، ومصنع سابق في بوفالو التي كانت في يوم من األيام واحدة من أكبر الشركات  

  المصنعة لمشعات السيارات في البالد.
  
ومن خالل هذه الترشيحات،   قالت الحاكمة هوكول "نيويورك هي موطن للعديد من الجواهر التاريخية للصناعة والثقافة، 

يمكن التعرف على هذه األماكن حقًا. من خالل تضمينها في السجالت التاريخية، فإنها تضمن توفر الموارد للحفاظ على هذه 
في جذب المزيد   21المعالم المهمة بالماضي. تعد نيويورك مكانًا عالميًا للسياحة، وسيساعد نشر الوعي في هذه األماكن الـ 

  وار لسنوات قادمة." من الز
  
يمكن أن تساعد القائمة المدرجة في قائمة سجالت الوالية والسجالت الوطنية المالكين في إعادة تجديد الممتلكات، مما   

يجعلها مؤهلة للعديد من برامج وخدمات الحفظ العامة، مثل منح الوالية وائتمانات ضرائب إعادة التأهيل التاريخية الفيدرالية 
  ة.والوالي

  
"يتمثل جزء من مهمتنا هنا في متنزهات   قال مفوض مكتب الحدائق واالستجمام والمحافظة على التاريخ، إريك كولسيد،  

يوفر تأمين االعتراف بالسجالت الوالية في المساعدة في الحفاظ على النطاق المذهل للتاريخ الموجود في واليتنا وتعزيزه. 
الوطنية والوطنية لمثل هذه األماكن الموارد مع الحوافز المحتملة، مثل اإلعفاءات الضريبية للوالية والفيدرالية، والتي 

  ستساعد في الحفاظ على هذا التاريخ حياً وحيوياً."
  

"تستمر هذه الترشيحات األخيرة في التزام قسم   اي،قال نائب مفوض الحفاظ على التاريخ في متنزهات الوالية، دانيال ماك
( بتعيين ودعم الموارد التاريخية التي تمثل تاريخ تنوع سكان واليتنا. إنه لشرف لي أن  DHPالحفاظ على التراث التاريخي ) 

 أشارك في مثل هذا العمل"  
  

( تفاصيل تأثير اإلعفاء الضريبي على الوظائف al Park ServiceNationأجرتها خدمة الحدائق الوطنية )دراسة توضح
  67,578، خلقت االعتمادات 2019و  2015واإليرادات الضريبية في والية نيويورك حيث وجدت الوالية أنه بين عامي 

  مليون دوالر في الضرائب المحلية والوالئية والفيدرالية. 195وظيفة على الصعيد الوطني وأكثر من 
  

سجالت الوالية والسجالت الوطنية هي القوائم الرسمية للمباني والهياكل والمقاطعات والمناظر الطبيعية واألشياء والمواقع 
عقار   120,000هناك أكثر من    المهمة في التاريخ والهندسة المعمارية وعلم اآلثار والثقافة في والية نيويورك واألمة.
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رج في السجل الوطني لألماكن التاريخية، بشكل فردي أو كمكونات للمناطق التاريخية.  تاريخي في جميع أنحاء الوالية مد 
   قام مالكو العقارات والبلديات والمنظمات من المجتمعات في جميع أنحاء الوالية برعاية الترشيحات.

  
بمجرد موافقة المفوض على التوصيات، والذي يعمل كمسؤول المحافظة على المواقع التاريخية بالوالية، يتم إدراج  

العقارات في سجل والية نيويورك لألماكن التاريخية ثم يتم ترشيحها في السجل الوطني لألماكن التاريخية، حيث تتم  
  السجل الوطني. مراجعتها وبمجرد الموافقة عليها، يتم إدخالها في

  
لمكتب المتنزهات والترفيه والمحافظة على  الموقع اإللكتورني يتوفر مزيد من المعلومات، مع صور الترشيحات، على 

  المعالم التاريخية.
  

  منطقة العاصمة
، وكان سوقًا مركزيًا حيث  1915تأسس هذا المجمع في عام  -شينيكتادي العام وسكيل هاوس، مقاطعة شينيكتادي   سوق

يمكن وزن وفحص المنتجات الزراعية اإلقليمية واللحوم المذبوحة محليًا قبل الشراء العام. يتميز المنزل المصغر، وهو مثال  
مح بمرور الشاحنات والعربات التي تم وزنها على مجموعة من المقاييس.  فريد ونادر من نوعه، بقوس مركزي كبير يس

كشك في الهواء الطلق حتى تولت محالت السوبر ماركت تدريجياً   200استمر السوق العام الذ كان يضم في يوم من األيام 
   كسوق جملة. 1970دور السوق حتى أغلق في عام 

  
حيث خضعت المدينة لنمو صناعي   1905يرجع تاريخه في األصل إلى عام   -دي  بنك شينيكتادي للتوفير، مقاطعة شينيكتا

سريع، وقد تم تصميم البنك على الطراز الكالسيكي الجديد ولكن تم تحديثه ليعكس األفكار الحديثة حول تصميم البنك في  
 . 1952و  1927عامي 

  
تقع هذه المنطقة في غيلدرالند، وتعكس تطوًرا سكنيًا في أوائل  - النادي الريفي في منطقة هايالندز التاريخية، مقاطعة ألباني  

القرن العشرين في ضواحي مدينة ألباني حيث توسع النمو السكني غربًا إلى ما كان يُعرف باألراضي الزراعية. يتضمن هذا  
مسكنًا، مما يعكس   160ن  الحي الذي كلن مدعوًما في البداية بتطوير العربات، ثم خدمة الحافالت الحقًا، يحتوي أكثر م

   مزيًجا من األساليب المعمارية، بما في ذلك الفنون والحرف، وإحياء المستعمرات، والمهمة اإلسبانية.
  
  

  البحيرات اإلصبعية
، ويعكس هذا المبنى المكتبي المكون  1888تم تشييده في وسط مدينة روتشستر عام   -مبنى الوانغر وباري، مقاطعة مونرو 

من ثمانية طوابق النمو التجاري في أواخر القرن التاسع عشر لمنطقة فور كورنرز التاريخية بالمدينة. تم تصميم المبنى  
قبل المهندسين المعماريين البارزين في روتشستر وارنر وبروكيت وال يزال  الشاهق المصمم على الطراز الرومانسكي من 

   قيد االستخدام حتى اليوم.
  
حتى وفاته في   1957الذي عمل في مدينة روتشستر منذ  -اإلرث المعماري لجيمس اتش. جونسون، مقاطعة مونرو 

نية المميزة بما في ذلك ليبرتي بول في وسط وترك أعماالً تتضمن بعض أفضل المباني العامة والخاصة والدي 2016
وايتمان هاوس الخرساني المشكل، والمعروف أيًضا على المستوى الوطني باسم "مشروم هاوس" وكنيسة  -المدينة، وانتل

القديس يوحنا اإلنجيلي. كان جونسون جزًءا من حركة تُعرف باسم الحداثة العضوية، وكان مبتكًرا في استخدام الخرسانة  
، 1977-1961مشكلة. تضع وثيقة الملكية المتعددة هذه سياقًا لوظيفة ومباني جونسون في منطقة روتشستر الكبرى من ال

سيكون بمثابة أساس   باإلضافة إلى تحديد أنواع الممتلكات ومتطلبات التسجيل وأمثلة لألعمال المعروفة الموجودة.
  للترشيحات الفردية المستقبلية للموارد التي صممها جونسون

  
من تصميم المهندس المعماري روتشستر  1975بُني هذا المنزل عام  -   جيمس اتش. وسارة جونسون، مقاطعة مونرو 

، حيث بيع  2015ما حتى عام جيمس إتش جونسون، وكان هذا المنزل المكون من طابقين سكنًا لجونسون وزوجته وعائلته
ألصحاب جدد. يعرض المنزل تناغًما مع محيطه الطبيعي في الغابة، ويتميز بتقنيات جونسون المميزة، بما في ذلك السقف 

  المشوه والجدران المصقولة والمدفأة المصممة خصيًصا للفنان واألسطح المنحنية. ويحتفظ بجميع ميزاته األصلية تقريبًا. 
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  دلونغ آيلن
قضت ألين دي كوننغ، وهي فنانة تعبيرية تجريدية بارزة، حياتها المهنية    -منزل وستوديو ألين دي كوننغ، مقاطعة سوفولك  

لقد جربت موضوعات وسلسلة جديدة هنا، وخلقت أعمااًل فنية  ( في هذا المنزل واالستوديو. 1989-1975المتأخرة )
  معروفة جيًدا، ولعبت دوًرا مهًما في المجتمع المحلي للفنانين التجريديين في إيست هامبتون. 

  
  1710يقع في بلدة هيمبستيد، ويعود تاريخ القسم األصلي لهذا السكن إلى كاليفورنيا  -جون جاكسون الثاني، مقاطعة ناساو  

وبناه حفيد مؤسس المدينة روبرت جاكسون. بصفتها منظمة الكويكرز التي ألغت عقوبة العبودية، ساعدت عائلة جاكسون في  
إنشاء مجتمع قريب لألشخاص الملونين األحرار. قامت األسرة بتوسيع المنزل على طراز النهضة اليونانية واحتفظت 

  .1899 بملكيته حتى عام 
  

  وسط مدينة هادسون
لعائلة تجارية بارزة في مجال  1882تم تشييد هذا القصر في عام  - جيه غارنر ويست هاوس، مقاطعة روكالند 

المنسوجات، ويعكس أسلوب اإلمبراطورية الثانية. كانت العائلة تمتلك مطاحن في كوهويس وليتل فولز ونيوبير وبلزنت فالي  
وبعد سنوات من التدهور تم   1900ثابة منزل العائلة حتى عام وروتشستر ووابنغر فولز. كان السكن الخاص الكبير بم

 ترميمه بعناية ليعكس طابعه وتصميمه األصلي.  
  
  

   موهوك فالي
على طراز عصر النهضة، ويعكس هذا المبنى المكون من خمسة   1898بُنيت عام  -أولبستون فالتس، مقاطعة أونيدا  

طوابق من الطوب والحجر في مدينة أوتيكا النمو الصناعي للمدينة في نهاية القرن التاسع عشر. كان يستهدف المستأجرين  
   نازل الفردية.من الطبقة العليا إلى المتوسطة كبديل لملكية الم

  
في بلدة غلين، ويعكس هذا السكن مزيًجا   1786تم تشييده حوالي عام  - كوفنهوفن، مقاطعة مونتغومري -فورهيس- سميث 

   من تقنيات البناء الهولندية التقليدية ونيو إنغالند بعد الحرب الثورية مباشرة. يبقى قيد االستخدام كسكن.
  

  مدينة نيويورك
بواسطة هيئة اإلسكان بمدينة نيويورك، وال يزال   1962تم تشييدها في عام  - منازل جون جيمس أودوبون، مانهاتن  

طابقًا في حي هاملتون هايتس/هارلم قيد االستخدام اليوم كسكن ميسور التكلفة.   20مشروع اإلسكان العام هذا المكون من 
مدينة نيويورك لما يسمى "جيب السترة"، أو مفهوم تطوير المساكن  يمثل المشروع االستخدام المبكر من قبل مخططي 

المتناثرة في الموقع، والذي دعا إلى تطوير على نطاق أصغر للممتلكات الشاغرة والحد األدنى من هدم المساكن القائمة، بدالً  
   من بناء مساكن كبيرة، مشاريع متعددة األبراج.

  
هنري ستريت هي مقر اإلقامة ومكان العمل   267و   265ت المباني الواقعة في كان - مسكن ليليان والد، مانهاتن  

. كانت والد مؤسسة هنري ستريت  1933حتى عام  1895لإلصالحية التقدمية وممرضة الصحة العامة ليليان والد من عام 
ست والد تمريض الصحة ستلمنت، الذي يواصل تقديم الخدمات االجتماعية وبرامج الرعاية الصحية من هذا الموقع. أس

العامة، وبدأت برنامج الغداء المدرسي في مدينة نيويورك، وأنشأت الفصول الدراسية األولى لألطفال ذوي االحتياجات  
الخاصة، ووضعت أول ممرضة مدرسية في مدرسة عامة. دعت إلى حق المرأة في التصويت، وحماية العمال، وقوانين 

من     . كانت والد أيًضا عضًوا في الجيل األول من "النساء الجدد" المتعلمات والمستقالتعمالة األطفال، وحقوق المهاجرين
نساء الطبقة الوسطى اللواتي رفضن األدوار التقليدية للجنسين من أجل العمل بشكل احترافي. هؤالء النساء، وكثير منهن  

   مثليات، عملن وعشن بشكل جماعي وكان لهن تأثير كبير في حركات اإلصالح التقدمية.
  
، ويمثل هذا المشروع  1967عام في مدينة نيويورك عام  تم افتتاح مشروع اإلسكان ال - منازل ماري مكليود بثيون، مانهاتن  

السكني العام في مدينة نيويورك مثااًل مبكًرا على مبنى مرتفع لكبار السن ممول من الحكومة الفيدرالية. كان المبنى أيًضا من  
لجامعي أو المبنى الفائق. بقي  بين أول المباني الشاهقة في المدينة والتي ال ترتبط بالتطوير السكني القائم على طراز الحرم ا

  قيد االستخدام لهذا الغرض.
  



  400تعد هذه المنطقة التاريخية، التي تضم أكثر من   -منطقة ميرتل آفنيو التاريخية، كوينز   -ريدجوود فريش بوند رود  
السريع للمنطقة. يعود  مبنى تجاري بشكل أساسي، ذات أهمية كبيرة بسبب هندستها المعمارية المتماسكة التي تعكس التطور

الحي إلى مطلع القرن العشرين ونموه الالحق من امتداد خط السكك الحديدية المرتفع الذي ربطه بشكل أفضل بمانهاتن  
  وبروكلين.

  
  المنطقة الشمالية

ثم تم توسيعه الحقًا في وسط قرية كروغان، وكان   1855تم تشييده في األصل عام  -منزل تيودور باسيلين، مقاطعة لويس  
هذا المنزل، الذي يضم مكتبًا وحظيرة، موطنًا لقطب األخشاب اإلقليمي والمحسن ثيودور باسيلين. كان باسيلين واحًدا من 

ويورك وكان له دور أساسي في إنشاء حديقة آديرونداك. كان العقار يعمل أيًضا أول ثالثة مفوضين للغابات في والية ني
  ، ثم أصبح في وقت الحق أول بنك في القرية. يتم استخدامه حاليًا كسكن.1900إلى عام  1855كمخزن عام من عام 

  
يضيف هذا التوسيع لمنطقة   - منطقة ثاوزند آيالند بارك التاريخية )تعديل الحدود ووثائق إضافية، مقاطعة جيفرسون( 

مبنى إلى الترشيح لهذه المخيمات الميثودية السابقة والمستعمرة المنزلية التي تعود إلى القرن   30تاريخية قائمة أكثر من 
فدانًا في جزيرة ويليسلي في نهر سانت لورانس. يوسع تعديل الحدود المنطقة   270التاسع عشر والتي تبلغ مساحتها 

  تشمل المرافئ ألنها تمثل جزًءا مهًما من التاريخ الترفيهي لهذا المجتمع.التاريخية ل
  

  المنطقة الجنوبية
تقع في مدينة الميرا على الجانب الشمالي من نهر تشيمونغ،   -زيادة حد المنطقة التجارية التاريخية الشمالية والغربية للمياه  

العديد من الكنائس إلى منطقة تعكس االقتصاد االقتصادي للمدينة بدأ النمو وتضيف هذه القائمة ثمانية مباٍن مساهمة وحديقة و
  في منتصف القرن التاسع عشر.

  
يُعرف أيًضا محليًا باسم بيت الكريسماس، هذا المنزل الواقع في قرية ألفريد يتميز بتصميم   -منزل رينولدز، مقاطعة أليغاني  

بأسلوب معماري يمزج بين الفيال اإليطالية   1864ه لما تم بناؤه عام  خارجي مميز باللونين األحمر واألخضر مشاب
واإلمبراطورية الثانية عناصر. تم تصميمه لصانع علب الجبن المحلي الذي أفلس خالل الحرب األهلية قبل اكتمال المنزل،  

   وقد تم شراؤه من قبل صاحب مصنع علف محلي أكمل بناءه. بقس مسكناً.
  

  غرب نيويورك
في بوفالو،   1928و  1907تم بناء هذا المجمع على مراحل بين عامي   - صنع شركة فيدرز الصناعية، مقاطعة إيري م 

وكان هذا المجمع في يوم من األيام أحد أكبر صانعي مشعات السيارات في الواليات المتحدة واستخدم الحقًا في تصنيع  
وجنرال إلكتريك وويستنغهاوس وسيرز روبوك. توقف اإلنتاج هناك  منتجات تكييف الهواء، وكان من بين العمالء كرايسلر 

في أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين وفقدت أجزاء من المجمع الشاغر اآلن لإلهمال على مدار العقدين 
ع في أوائل القرن  الماضيين؛ ومع ذلك، تحتفظ المباني بقوة كافية كمثال على العمارة الصناعية التي تمثل تاريخ التصني

  العشرين للمدينة.
  
على شواطئ بحيرة   1879تأسس مجتمع المعسكر الديني في عام  -منطقة ليلي ديل اسمبلي التاريخية، مقاطعة تشاتواكا  

فدانًا وتضم   160اآلن هي قرية صغيرة سكنية مساحتها ميالً جنوب غرب مدينة بوفالو.  50كاساداجا، على بعد حوالي 
ساكنًا، وقد تم إنشاؤها كمخيم صيفي من قبل ممارسي الروحانيات ويتضمن غابة كبيرة بها مباني ومواقع وهياكل  275

رار في  تهدف إلى توفير اإللهام للتفكير الهادئ واالستجمام والممارسة الروحية. أكبر وأقدم معسكر روحاني يعمل باستم
أمريكا، ال يزال ليلي ديل مكانًا نشًطا للروحانية، وهو اإليمان بالحياة المستمرة على أساس التواصل من خالل وسيط مع 

أولئك الموجودين في عالم الروح. كما انضمت الروحانيات في القرن التاسع عشر إلى أسباب مثل اإللغاء، واالعتدال، 
كرات روحانية متبقية في البالد، يجذب مجتمع ليلي ديل آالف الزوار كل عام لحضور وحقوق المرأة. كواحد من أربعة معس

   ورش العمل والمحاضرات والعروض.
  

متنزًها فرديًا ومواقعًا تاريخية    250يشرف مكتب والية نيويورك للمتنزهات واالستجمام والمحافظة التاريخية على أكثر من 
. وجدت 2020مليون شخص في عام  78التي زارها عدد قياسي من األشخاص بلغ ومسارات ترفيهية وإطالق القوارب، و

 54,000مليارات دوالر في اإلنتاج والمبيعات، و  5دراسة جامعية حديثة أن اإلنفاق من قبل حدائق الدولة وزوارها يدعم 



ة. لمزيد من المعلومات حول أي من  مليار دوالر في الناتج المحلي اإلجمالي للوالي 2.8وظيفة في القطاع الخاص وأكثر من 
، أو فيسبوك تواصل على ، parks.ny.govأو تفضل بزيارة  0456-474-518مناطق االستجمام هذه ، اتصل بالرقم 

  .تويتر  تابعنا على 
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