
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2021/ 12/ 13 للنشر فوًرا: 

 
 

الحاكمة هوكول تدعو سكان نيويورك لالحتفال بالعام الجديد في الهواء الطلق من خالل رحالت اليوم األول في حدائق  
   الوالية والمواقع التاريخية ومناطق الحياة البرية واألراضي العامة

  
ناير في االستمتاع بالطبيعة من ي 1نزهة لسكان نيويورك لقضاء األول  75أكثر من  11يقدم الحدث السنوي الحادي عشر  

  مع األصدقاء والعائلة
  

شجعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق في موسم األعياد هذا واالحتفال  
بالعام الجديد في متنزهات الوالية والمواقع التاريخية ومناطق الحياة البرية والممرات واألراضي العامة في جميع أنحاء إمباير  

. تشمل مجموعة متنوعة من رحالت المشي لمسافات طويلة التي يتم تقديمها، مسارات  2022من يناير  1ستيت في األول  
مشي الفقمات، ورحالت برج النار، والممرات المطلة على البحيرة، والممرات الخشبية، وممرات السحب، والمشي على طول 

  الشالالت، والمباني التاريخية، والحصون العسكرية والمزيد.
  

"رحالت اليوم األول هي تقليد شائع على نطاق واسع بين عائالت نيويورك، ألنها تذكرنا فقط بمدى   قالت الحاكمة هوكول،
أهمية مناطقنا الخارجية لصحتنا وسعادتنا على مدار العام. تعد والية نيويورك موطنًا للعديد من مسارات المشي الفريدة من 

لجميع األعمار. يعد التنزه على أحد المسارات الجميلة بالوالية طريقة فريدة نوعها، ومن دواعي سروري أن تزورها 
  للترحيب بعام جديد مشرق ومتفائل."

  
يستضيف مكتب والية نيويورك للمتنزهات واالستجمام والمحافظة على التاريخ )متنزهات الوالية( وإدارة الحفاظ على البيئة   
(DECأو يشتركان مع المنظمات التطوع )  ية الستضافة العديد من مسارات المشي والمشي لمسافات طويلة التي تقام كجزء

   عاًما على إنشائه. 11بمناسبة مرور  من برنامج رحالت اليوم األول الشهير
  
"العام الجديد هو الوقت المثالي ألخذ استراحة من حياتنا اليومية الصاخبة   قال مفوض حدائق الوالية، إريك كولسيد، 

رحالت اليوم األول هي تقليد ممتع يوفر فرصة    تضان الهواء الطلق بالمشي أو التنزه في األماكن الخالبة في نيويورك.واح
  لتجربة كنوز واليتنا الطبيعية في فصل الشتاء."

  
، "تزداد شعبية رحالت اليوم األول السنوية في نيويورك كل عام، ولتلبية االهتمام  DEC قال باسيل سيغوس، مفوض 

سبع مواقع رحالت جديدة هذا العام. اآلن أكثر من أي وقت مضى، يخرج سكان نيويورك والزوار  DECالمتزايد، أضافت 
بمواصلة استضافة هذه االرتفاعات   DECويستكشفون الوجهات والممرات الطبيعية ذات المستوى العالمي في واليتنا. تفخر 

مع شركائنا في ستيت باركس، وأشجع سكان نيويورك من جميع األعمار والقدرات على الخروج في الهواء الطلق مع العائلة 
 واألصدقاء في يوم رأس السنة الجديدة." 

  
(، تتراوح خيارات األحداث للمشي لمسافات طويلة من الرحالت ذاتية التوجيه إلى رحالت  COVID-19في أعقاب جائحة ) 

المشي الصغيرة للموظفين أو المتطوعين إلى خيارات األحداث المتعددة في ذلك اليوم، مما يتيح للمشاركين الوقت والمسافة  
  للمسافة االجتماعية أثناء ال تزال تستمتع بعجائب الشتاء الطبيعية.

  
يتم   تعد أنشطة المشي لمسافات طويلة مناسبة للعائالت، وتتراوح عادةً من ميل إلى خمسة أميال حسب الموقع والظروف. 

ومناطق الحياة  DECمتنزًها حكوميًا وموقعًا تاريخيًا وأراضي والية  75تقديم رحالت المشي لمسافات طويلة في أكثر من 



التثقيف البيئي مع مواقع محددة تقدم خيارات متعددة لألحداث. قد تتضمن أحداث  البرية ومسارات محمية الغابات ومراكز
FDH .رسوًما لتذكرة بطاقة امباير السنوية، باإلضافة إلى الهدايا التذكارية   

  
يقة  "تعد رحالت المشي في اليوم األول طر قال نائب رئيس إمباير ستيت للتنمية والمدير التنفيذي للسياحة روس دي ليفي،

رائعة لالحتفال في الهواء الطلق في نيويورك مع العائلة واألصدقاء هذا الشتاء. يمكن ألي نزهة أن تصبح مالذًا بين عشية  
وضحاها عند إقترانها باألطعمة والمشروبات المصنوعة يدويًا، أو زيارة المتحف أو األداء الحي، واإلقامة في كابينة ُمدفأة أو  

تشجيع السكان والزوار على حٍد سواء على القدوم ليكونوا جزًءا من هذا، من الجبال المغطاة بالثلوج   مبيت وإفطار مريح. يتم
 والشالالت المتجمدة إلى مشاهد الشتاء الرائعة األخرى التي تنتظرهم في حدائق الوالية واألراضي العامة."  

  
وتفاصيل الموقع والتنسيق ومتطلبات التسجيل المسبق  رحالت اليوم األول في والية نيويورك  يمكن العثور على قائمة 

تشجيع المشاركين المهتمين على التحقق من  . يتم dec.ny.govو  parks.ny.govومعلومات إضافية عبر اإلنترنت على 
تفاصيل موقعهم المضيف المفضل والتسجيل المسبق عند االقتضاء؛ يجب التفكير بمواقع البديلة ألن القيود على السعة قدتؤثر 

   على توفر الحجوزات.
  
  ي جميع الواليات الخمسين.، أصبحت رحالت اليوم األول اآلن حدثًا وطنيًا يقام ف1992ابتداًء من ماساتشوستس عام  
  
   مع االنتهاء مؤخًرا من   في الهواء الطلق العثور على متنزه أو ممر محلي. 2022تتضمن األفكار األخرى لالحتفال بعام  

 750ممر إمباير ستيت، وهو أطول ممر والية متعدد االستخدامات في الوالية، يتمتع السكان على الطريق الذي يبلغ طوله 
تتوفر معلومات حول الممر على     بمجموعة متنوعة من مقاطع الممرات المحلية لالستمتاع في جميع الفصول األربعة.مياًل 

  .empiretrail.ny.govالموقع اإللكتروني، 
  
   يناير( ، باستثناء ما هو مذكور(: 1منطقة )جميع رحالت يوم السبت، قائمة رحالت اليوم األول حسب ال 
  

  غرب نيويورك
تحويلة  716.354.9101مساًء ؛  2صباًحا حتى  10البيت األحمر، من الساعة  -حديقة أليغاني التابعة للوالية  •

232  
  5154-716.282صباًحا ؛  11  - 9:30منتزه بيفر آيالند ستيت، غراند آيالند؛   •
  716.282.5154مساًء ؛   4-2فورت نياغرا ستيت بارك، يونغستاون ؛   •
  585.493.3614صباًحا  9ينواي، هينسدال؛ جينيسي فالي غر  •
  585.493.3614مساًء   1جينيسي فالي غرينواي، بول ستريت، كوبا؛  •
   585.964.3614صباًحا؛  11المشي لمسافات طويلة في جينيسي فالي غرينواي،/ سنو موبل رايد، أفون،   •
  585.964.2462مساًء  1حديقة هاملين بيتش الحكومية، هاملين؛   •
  716.549.1050مساًء؛  12 - صباًحا  10كس فارم ستيت بارك، شرق أورورا؛ نو  •
( ؛ موجهة ذاتيًا:  2مساًء ) 1صباحا؛  10:30صباًحا   10صباًحا  7حديقة ليتشوورث الحكومية، قشتالة؛ موجهة:    •

  585.493.3680طوال اليوم؛ 
  716.683.5959صباًحا  10رينشتاين وودز، ديو؛   •
  585.415.1521صباًحا  11مدينة سنترفيل؛     ت فورست،سويفت هيل ستي  •
  716.851.7019ظهًرا ؛  12منطقة إدارة الحياة البرية في طريق تيلمان، كالرنس، الساعة  •

  
  فنغر ليكس ووسط نيويورك

  607.334.2718صباًحا  11باومان ليك ستيت بارك / ماكدونو ستيت فوريست، أكسفورد ؛   •
  607.535.4511صباًحا   10كاثرين فالي تريل، واتكينز غلين؛   •
  607.648.5251مساًء )رحلتان(  1تشينانغو فالي ستيت بارك، تشانانغو فورك؛   •
  315.415.8377صباًحا   11حديقة كالرك ريزيرفينج ستيت بارك، جيمسفيل؛   •
  315.337.4670صباًحا  10حديقة دلتا ليك الحكومية، روما؛   •
  315.343.4711مساًء موجهة ذاتيًا  2  - صباحاً  8موقع والية فورت أونتاريو التاريخي، أوسويغو؛   •
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  607.547.8662غروب الشمس  -صباًحا   10حديقة جليمرجالس التابعة للوالية، كوبرستاون؛   •
  607.432.2114مساًء ؛  12  - صباًحا  9لبرت ليك ستيت بارك، لورينز؛ غي  •
  315.637.6111مساًء  1غرين ليكس ستيت بارك، فايتفيل؛   •
  585.374.8366صباًحا  10غابة والية هيملوك، كانديس؛   •
  315.823.0398مساًء  1موقع هيركيمير هوم ستيت التاريخي، هيركيمير ؛   •
 execdir@friendsofrogers.org صباًحا   10مركز روجرز للتثقيف البيئي، شيربورن؛   •
  315.866.6330صباًحا   9منطقة سهول روما الرملية الفريدة، روما؛   •
  315.789.2331صباًحا  10حديقة بحيرة سينيكا، جنيف؛   •
  131تحويلة.  607.387.7041مساًء؛  4صباًحا حتى  10حديقة تاوغانوك فولز الحكومية، ترومانسبيرغ؛ من   •
  607.732.6287مساًء ؛  12 -صباًحا   10تو ريفرز ستيت بارك، ويفرلي؛   •

صباًحا؛   9:45يناير( ،  3حديقة قدامى المحاربين التذكارية في شويلر )*   •
-tickets-county-schulyer-in-hike-day-https://www.eventbrite.com/e/1st

224189706447 
  315.365.3588صباًحا  12  -مساًء   9ديسمبر محمية مونتيزوما للحياة البرية، سافانا؛  31 

  
 نورث كونتري/آديرونداك 

 Emily@champlainareatrails.com صباًحا،  10 ممرات منطقة شامبلين؛  تشيني ماونتين،   •
  3666-597-518 صباًحا 10موقع كراون بوينت ستيت التاريخي؛   •
 Emily@champlainareatrails.com صباًحا،  10  ممرات منطقة شامبلين؛  مسار نهر أوزابل الصغير،  •
  7.6241518.32   صباًحا؛ 10كلية بول سميث هيرون مارش، الساعة   •
  518.563.0369صباًحا   11بوينت أو روش ستيت بارك، بالتسبيرغ؛   •
  Benjamin.thomas@dec.ny.govصباًحا   9جبل بروسبكت، قرية بحيرة جورج؛  •
  315.938.5302صباًحا  10حديقة روبرت جي ويهلي الحكومية، هندرسون؛   •
   315.866.6330صباحاً؛  9طريق لوثر وهوجباك،   سهول رما روما، •
  315.646.2321مساًء  3-1موقع ساكيتس هاربور باتلفيلد ستيت التاريخي، ميناء ساكيتس؛   •
صباحا؛   9:30نيوكومب أدير. مركز تفسيري، نيوكومب؛  ESFجامعة والية نيويورك   •

 cdemers@esf.edu 
 megan@adk.org صباًحا  10تون؛ توماس ماونتن من طريق وادي وودز تريلهيد، بول  •
  315.482.2479مساًء  2 -صباًحا  10حديقة والية ويلسلي آيالند، فاين فيو؛   •
  3521-376-315صباًحا  10لورين؛   غابة والية وينونا،  •

  
  منطقة العاصمة الكبرى 

  518.475.0291مساًء )رحلتان(    1صباحا؛  10:30مركز فايف ريفرز للتربية البيئية، دلمار؛   •
  518.279.1155مساًء )رحلتان(  1صباًحا  11حديقة غرافتون ليكس الحكومية، غرافتون؛   •
   518.827.6111صباًحا  11حديقة ماين كيل الحكومية، شمال بلينهايم؛   •
  518.268.2188مساًء )رحلتان(  1صباًحا  10ز، ووترفورد؛ منتزه والية جزيرة بيبل  •
  518.584.2535صباًحا  10حديقة ساراتوغا سبا الحكومية، ساراتوجا سبرينغز؛   •
   4107-778- 315صباحاً؛  09:00تكساس سكول هاوس ستيت فورست، مدينة لشبونة؛  •
  0ة. تحويل 518.872.1237صباًحا  10منتزه ثاشر ستيت، فورهيسفيل؛   •
  607.746.3645صباحا  6:15فرومان نوز، ميدلبورغ؛  •

  
  هدسون فالي/كاتسكيلز

  7776-647-516  صباًحا  10ممر كواري أشوكان، أوليفبريدج؛  •
   914.245.4434صباحا؛  10:30الحكومية، يورك تاون؛  FDRحديقة 

ً  11ليتل ستوني بوينت/حديقة هدسون هايالندز الحكومية، كولد سبرينغ؛   •   845.224.7207مساًء  2 -  ٬صباحا
  914.232.5651مساًء   3-1موقع جون جاي هومستيد التاريخي الحكومي، كاتونا؛  •
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  845.586.3112صباحا؛  11:00كيلي هولو تريل، بلدة ميدلتاون؛   •
  يناير 2 - 845.256.3083مساًء )رحلتان( ؛  12صباًحا و  9؛ ميدس ميدو لوب تريلهيد، وودستوك  •
   845.255.0752صباًحا؛  9:15محمية متنزه والية مينياسكا، بيتر كيل، كيرهونكسون؛   •
  518.751.0344مساًء )رحلتان(    2-1صباًحا ؛  11-10موقع والية أوالنا التاريخي، هدسون؛   •
   يناير(  2يناير و   1) 646.303.1448ظهراً   12كروتون القديمة، دوبس فيري؛  قناة  •
  845.688.3369صباًحا ؛  7:45إطاللة على برج ماونتن فاير، وودستوك؛   •
  914.631.1470مساًء ؛  12 - صباًحا  10محمية روكفلر ستيت بارك، بليزنتفيل؛   •
  914.631.1470صباًحا  9. روكفلر للمحافظة على روكوود هول؛ بليزانتفيل  •
  845.351.5907صباًحا  10ستيرلينغ فورست ستيت بارك، توكسيدو؛   •
  845.831.3800صباحا؛  11:00ستوني كيل فارم مركز إنف إد، وابينجرز فولز؛   •
  518.329.3993مساًء   1شالالت كوباك، شالالت كوباك؛  - تاكونيك ستيت بارك   •
  845.688.3369مساًء؛  4 - صباًحا  9:30، جبل ترمبر؛ برج اسيوباس فاير العلوي   •
  845.834.2867مساًء  2ممر فوق متنزه والية هادسون التاريخي؛ بوكيبسي.   •

  
  مدينة نيويورك ولونغ آيالند 

  516.780.3295صباًحا  10حديقة بيثباج الحكومية، فارمنجديل؛   •
  631.423.1770ظهراً؛  12  -صباًحا   10محمية متنزه والية كومست التاريخية، لويد نيك؛   •
  201تحويلة  718.605.3970مساًء  1كالي بيت بوندز، ستاتين آيالند؛   •
  631.581.1072ظهراً؛  12 -صباًحا   10محمية حديقة نهر كوننيتكووت الحكومية، أوكديل؛   •
   631.315.5475مساًء  12محمية حديقة هالوك الحكومية، ويدنغ ريفر؛   •
  516.766.1029صباًحا؛  11:30- 10حديقة هيمبستيد ليك الحكومية، هيمبستيد؛   •
  516.780.3295مساًء ؛  3صباًحا حتى  10جونز بيتش ستيت بارك، وانتاو؛ من   •
   631.668.5000مساًء  1مونتوك بوينت ستيت، مونتوك؛  •
  718.313.8591صباًحا  10منطقة جبل لوريتو الفريدة؛ ستاتين آيالند؛  •
  631.323.2440ظهراً؛  12 -صباًحا  10أورينت بيتش ستيت بارك، أورينت؛   •
  يناير 2 - 631.444.0350مساًء )رحلتان(  1صباًحا  11؛ منطقة محمية ريدج، ريدج  •
ًً  12حديقة شيرلي تشيشولم الحكومية، بروكلين؛   •   212.866.3100ظهراً
  631.269.4333صباحا؛  10:30حديقة سونكين ميدو الحكومية، كينز بارك؛   •

  
من المتنزهات والمواقع    250يشرف مكتب والية نيويورك للمتنزهات واالستجمام والمحافظة التاريخية على أكثر من 

مليون  78تي يزورها التاريخية ومسارات المشي الترفيهية ومالعب الغولف وأحواض الزوارق وغيرها من المرافق ال
للحصول على المزيد من المعلومات عن أي من هذه المواقع الترفيهية، تفضلوا بزيارة  شخص سنويًا.

www.parks.ny.gov، أو تنزيل التطبيق المجاني NY State Parks Explorer mobile app أو االتصال ،
  تويتر. و إنستغرام وفيسبوك . يمكنكم أيًضا التواصل عبر518.474.0456بالرقم 

ما يقرب من خمسة ماليين فدان من األراضي العامة، بما في ذلك ثالثة ماليين فدان في محميات غابات   DECتدير  
ميل من الممرات الرسمية، ومئات   5,000منطقة تخييم ومناطق لالستخدام اليومي، وأكثر من  55أديرونداك و كاتسكيل، و 

  - Love Our NY Landsت الترفيه من خالل زيارة ابحث عن خيارا    الممرات، وإطالق القوارب، و أرصفة الصيد.
. العديد من المواقع NYSإدارة حماية البيئة في  - DECinfo Locator أو تحقق من   NYSإدارة حماية البيئة في 

فيسبوك وتواصل معنا على خطط لمغامرتك الخارجية التالية ذوي اإلعاقة. والمسارات متاحة لألشخاص 
  .انستغرامو فليكر  ، تويتر ،
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