
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 1/ 4 للنشر فوًرا: 

 
 

الحاكم هوكول توجه وكاالت الوالية إلعداد مستلزمات االستجابة للطوارئ ألن من المتوقع أن تؤثر الثلوج الكثيفة والرياح   
  العاتية على غرب نيويورك ونورث كونتري يومي األربعاء والخميس

  
  مر حتى مساء الخميس من المتوقع تساقط تسعة بوصات أو أكثر من الثلوج في وقت متأخر من ليلة األربعاء وتست

  
  من المحتمل أن يتسبب ارتفاع معدالت الرياح وتساقط الثلوج في ظروف سفر خطيرة في مواقع متعددة 

  
  يراقب خبراء األرصاد الجوية العاصفة المحتملة التي يمكن أن تؤثر على الوالية يوم الجمعة  

  
وجهت الحاكمة كاثي هوكول اليوم وكاالت الوالية إلعداد مستلزمات االستجابة للطوارئ حيث يستعد نظام الطقس للتأثير   

ب تأثير البحيرة والرياح العاتية التي من المتوقع أن  على مناطق في غرب نيويورك ونورث كونتري مع تساقط الثلوج بسب
  تجعل ظروف السفر صعبة مع احتمال وجود ظروف غطاء أبيض بالكامل في بعض األوقات. 

  
"تشير التوقعات إلى تساقط للثلوج يصل إلى تسع بوصات في غرب نيويورك ونورث كونتري في  قالت الحاكمة هوكول، 

"وبناء على توجيهاتي، بدأت وكاالت الوالية بالفعل في إعداد استجابتها وتقف على أهبة االستعداد لدعم أي من   األيام المقبلة".
وأنا أشجع الجميع على      شركائنا المحليين الذين قد يحتاجون إلى المساعدة. حان الوقت اآلن ليبدأ األشخاص في االستعداد، 

  الحذر أثناء السفر واتخاذ الخطوات الالزمة للحفاظ على أمان أسرهم." مراقبة توقعاتهم المحلية عن كثب، وتوخي 
  
قد تشهد مناطق قبالة بحيرة إيري وبحيرة أونتاريو، بما في ذلك مقاطعات إيري وجينيسي ووايومنغ وجيفرسون ولويس،  

اعة في بعض األحيان، مما قد ميالً في الس 45تسعة بوصات أو أكثر من الثلوج المتراكمة والرياح التي تصل سرعتها إلى 
يتسبب في تساقط الثلوج وانخفاض الرؤية. حثت الحاكمة هوكول سكان نيويورك على االنتباه إلى تنبؤات الطقس المحدثة، 

  والحد من السفر إن أمكن في هذه المناطق واتباع أي أوامر طوارئ محلية قد يتم إصدارها. 
  
من المتوقع أن يبدأ تساقط الثلوج في غرب نيويورك اعتباًرا من بعد ظهر األربعاء مع تراكمات إجمالية تزيد عن تسع   

بوصات ممكنة في المناطق المتاخمة لبحيرات إيري وأونتاريو. مساء األربعاء، من المحتمل أن تكون معدالت تساقط الثلوج 
ميالً في الساعة في   45اقع، ومن المتوقع أن تهب رياح قوية تصل سرعتها إلى  أكبر من بوصة واحدة في الساعة في عدة مو

ميالً في   60بعض المواقع المتأثرة. يمكن أن تشهد المرتفعات في مقاطعة إسيكس أيًضا هبوب رياح تصل سرعتها إلى 
  الساعة أو أكثر ابتداًء من مساء األربعاء. 

  
ت إيري، وجينيسي، ووايومنغ، وجيفرسون، ولويس اعتباًرا من مساء األربعاء.  هناك تحذير من عاصفة شتوية في مقاطعا 

يتتبع خبراء األرصاد الجوية أيًضا عاصفة ساحلية محتملة يمكن أن تؤدي إلى تراكم الثلوج في جزء واسع من الوالية ليلة  
  الخميس حتى الجمعة. 

  
والتحذيرات في منطقتك، يُرجى زيارة خدمة الطقس الوطنية على   للحصول على القائمة الكاملة إلرشادات الطقس والتنبيهات

  .الموقع االلكتروني
  

  استعدادات الوكاالت
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 قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ 
تم تنشيط مركز عمليات الطوارئ التابع لقسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ وسيقوم بمراقبة الظروف عن كثب وتنسيق 

عمليات االستجابة والبقاء على اتصال بالمواقع طوال مدة الحدث. يتم إعداد مخزونات الدولة لنشر الموارد في المواقع لدعم  
ذلك المضخات والمناشير وأكياس الرمل والمولدات ومهود األطفال والبطانيات  أي احتياجات متعلقة بالعواصف، بما في 

 وعبوات المياه. 
  

 إدارة النقل  
تشارك وزارة المواصالت بفاعلية في االستعداد لالستجابة لهذا الحدث الجوي. سيتم تزويد جميع مواقع اإلقامة المتأثرة 

تجابة ذات األولوية. بتم تفعيل نظام قيادة الحوادث التابع للوزارة وسيظل  للعمليات على مدار الساعة طوال مدة عمليات االس
 مزوًدا بالموظفين بالكامل طوال مدة هذا الحدث.  

  إدارة النقل بالوالية مستعدة لالستجابة باألصول اآلتية:
  كاسحة ثلج  1,583    ·  
  جرافة كبيرة 322    · 
  كاسحة ثلج لألعمال المتوسطة  148    ·  
  كاسحة للبجر  51    ·  
  ماكينة إلزالة الثلج   38    ·  
  شاحنة بيك أب مزودة بكاسحات ثلج  22    ·  
  آلة تمهيد الثلج 20     · 
  

 هيئة الطريق السريع 
كاسحة ثلج   117كاسحة ثلج كبيرة، و  233مشغاًل ومشرفًا مستعدين لالستجابة من خالل  677لدى هيئة الطريق السريع  

طن من ملح الطرق في    118,000جرافة في جميع أنحاء الوالية مع أكثر من  67كاسحة ثلج للجر و  11متوسطة، و 
  متناول اليد. 

  
 سائل التواصل االجتماعي لتنبيه سائقي السيارات بأحوال الطقس الشتوية على الطريق.  تُستخدم الفتات الرسائل المتغيرة وو

  
الذي يتوفر للتنزيل مجانًا على أجهزة   تطبيق الهاتف المحمولتشجع هيئة الطريق السريع سائقي المركبات على تنزيل 

iPhone  وAndroidفر التطبيق لسائقي المركبات إمكانية الوصول المباشر إلى المساعدة في حركة المرور والمالحة  . يو
لتلقي الرسائل اإللكترونية التي تقدم TRANSalertفي الوقت الفعلي أثناء التنقل. يمكن لسائقي المركبات أيًضا التسجيل في

  . .هناحاالت حركة المرور األخيرة على الطريق السريع 

  

 إدارة الحفاظ على البيئة 
ضباط شرطة الحفاظ على البيئة، وحراس الغابات، وموظفو إدارة الطوارئ، والموظفون اإلقليميون من إدارة الحفاظ على  

البيئة في حالة تأهب ويراقبون تطور الوضع ويقومون بدوريات نشطة في المناطق والبنية التحتية التي يحتمل أن تتأثر 
 دة في أي استجابة للطوارئ.  بالطقس القاسي. جميع الموارد موضوعة للمساع

  
 مكتب المتنزهات والترفيه والمحافظة التاريخية 

شرطة متنزهات والية نيويورك وموظفي المتنزهات في حالة تأهب ويراقبون عن كثب أحوال الطقس وتأثيراته.  يجب على  
أو االتصال بمكتب المتنزهات المحلي للحصول على آخر التحديثات المتعلقة  parks.ny.govزائري المتنزهات مراجعة 

 بساعات المتنزهات، ومواعيد الفتح واإلغالق.  
  

 إدارة الخدمة العامة  
ة واالستعادة عبر والية عامل متاحين للمشاركة في جهود تقييم الضرر واالستجاب  5,500تضم مرافق نيويورك ما يقرب من  

نيويورك. سيقوم موظفو الوكاالت بتتبع عمل المرافق طوال فترة الحدث والتأكد من نقل المرافق للموظفين المناسبين إلى 
  المناطق المتوقع أن تكون األكثر تأثًرا.
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 شرطة والية نيويورك 
شرطة الوالية على استعداد لنشر قوات إضافية حسب الحاجة في المناطق المتضررة. يتم تنظيم جميع سيارات الدفع الرباعي  

  والمركبات المتخصصة التابعة لشرطة الوالية وجاهزة لالستجابة الفورية، وتم اختبار جميع معدات الطوارئ واالتصاالت. 
  

 اة  هيئة الطاقة في نيويورك/ شركة القن
تجري هيئة الطاقة في نيويورك وموظفو شركة القناة االستعدادات لضمان تأمين جميع المنشآت والموارد والمعدات  

 وجاهزيتها. هيئة الطاقة مستعدة لدعم أنشطة استعادة الطاقة إذا لزم األمر. 
  

###  
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