
 
 الحاكمة كاثي هوكول   6/1/2022 للنشر فوًرا:

 

 
الحاكمة هوكول تنصح سكان نيويورك بتجنب السفر غير الضروري ألن الثلوج الكثيفة والرياح الشديدة قد تؤدي إلى  

  ظروف خطيرة على الطرق في عدة مناطق عبر الوالية
  

يمكن أن تتساقط الثلوج على المناطق داخل مدينة نيويورك ولونغ آيالند ومنطقة وسط هدسون بارتفاع يصل إلى ستة 
  وصات، أي بمعدل بوصة واحدة أو أكثر لكل ساعة في بعض األحيانب

  
من المتوقع أن تتساقط الثلوج الناجمة عن تأثير البحيرة على مناطق غرب نيويورك وشمال البالد بارتفاع قدم أو أكثر 

  مغلق حاليًا بسبب ضعف الرؤية Buffalo Skywayصباح يوم الجمعة؛ طريق 
  

حثَّت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على توخي الحذر وتجنب السفر غير الضروري في عدة أجزاء من الوالية  
حيث من المتوقع وفق نظامين لألحوال الجوية أن تتساقط الثلوج وتهب الرياح الشديدة في مناطق متعددة، مما يتسبب في 

الرؤية، ومن المحتمل أن تظل أوضاع السفر خطرة حتى صباح الجمعة.  تساقط الثلوج وتغطية الطرقات بالجليد وضعف 
ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج الناجمة عن تأثير البحيرة على غرب نيويورك والمنطقة الشمالية بارتفاع يزيد عن قدم خالل  

ت من الضباب القطبي في  ميالا في الساعة، مما يتسبب في حدوث حاال  40يوم الجمعة، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى  
بعض األحيان. وفي مدينة نيويورك ولونغ آيالند ومناطق وسط هدسون، من المتوقع أن يصل تساقط الثلوج إلى ست  

ميالا في الساعة. بالنظر إلى توقعات الحالة الجوية، يتم   40بوصات أو أكثر في بعض المواقع مع رياح تصل سرعتها إلى 
  ما في مناطق وسط الوالية، على استخدام النقل الجماعي للتنقالت في السفر.تشجيع سكان نيويورك، ال سي

  
"مع زيادة الثلوج الكثيفة والرياح الشديدة حسب توقعات الحالة الجوية، أشجع سكان نيويورك على تجنب السفر على الطرق  

في غرب نيويورك والمنطقة الشمالية  "تشهد المناطق الواقعة قالت الحاكمة هوكول.واالستعداد لظروف السفر الخطرة." 
تساقط الثلوج الناجمة عن تأثير البحيرة، ومن المتوقع تساقط الثلوج التي تصل إلى ست بوصات في مناطق الوسط بين الليلة  
وصباح الغد. يُرجى تجنب أي سفر غير ضروري للحفاظ على سالمتكم ولمساعدة طواقم الصيانة على الطرق حتى يتسنى 

  الطرق السريعة والجسور بسرعة وأمان." لهم فتح 
  

إلعداد أصول االستجابة للطوارئ تحسباا للتأثيرات   وجهت وكاالت الوالية في وقت مبكر من هذا األسبوعالحاكمة هوكول 
  Buffalo Skywayذات الصلة بالعواصف في عدة مناطق. في صباح يوم الخميس، أغلقت وزارة النقل بالوالية طريق 

في مدينة بوفالو بسبب ضعف الرؤية حيث كانت  Churchإلى شارع   Ridge Road( من طريق 5)طريق الوالية 
  الثلوج الناجمة عن تأثير البحيرة تصل إلى عدة بوصات في الساعة.

الخميس حتى  وفي المناطق الواقعة في غرب نيويورك والمنطقة الشمالية، سيستمر تساقط الثلوج الناجم عن تأثير البحيرة من
ستشهد مناطق في مدينة نيويورك ولونغ آيالند ووادي  الجمعة مع وصول إجمالي الثلوج إلى قدم أو أكثر في بعض المواقع.

وسط هدسون ما يصل إلى ست بوصات من الثلوج والرياح الشديدة في بعض األحيان حتى صباح الجمعة، مما يتسبب في  
  اح الجمعة.ظروف سفر خطرة، خاصة خالل تنقالت صب

  
تم إصدار تحذيرات وإرشادات متعددة بشأن الطقس في جميع أنحاء الوالية للثلوج الكثيفة والرياح الشديدة، فضالا عن  

فيضانات البحيرة في جيفرسون وأوسويغو حتى بعد ظهر يوم الجمعة. للحصول على قائمة كاملة بإرشادات الطقس في  
  لخدمة الطقس الوطنية. الموقع اإللكترونيمنطقتك، قم بزيارة 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-directs-state-agencies-prepare-emergency-response-assets-heavy-snow-and-high&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364343050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hfMMxf9usokelKvV72g7HIAZvDButBZ8MPyhvcsjEMM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364343050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ob0TMBgKEzbmnnNFr7o9BLOi7O%2F88pulQz3sPQBi5l0%3D&reserved=0


 استعدادات الوكاالت  
  

  مات الطوارئقسم األمن الداخلي وخد
تم تنشيط مركز عمليات الطوارئ التابع لقسم والية نيويورك لألمن الداخلي وخدمات الطوارئ وسيقوم بمراقبة الظروف عن  
كثب وتنسيق عمليات االستجابة والبقاء على اتصال بالمواقع طوال مدة الحدث. يتم إعداد مخزونات الوالية لنشر الموارد في  

جات متعلقة بالعواصف، بما في ذلك المضخات والمناشير وأكياس الرمل والمولدات ومهود األطفال المواقع لدعم أي احتيا
  والبطانيات وعبوات المياه.

  
  إدارة النقل

مع استمرار استجابتها للثلوج والجليد في غرب نيويورك والمنطقة الشمالية ومناطق أخرى في جميع أنحاء الوالية، تستعد 
ا للعاصفة الساحلية التي من المتوقع أن تؤثر على وسط الوالية. تحث الوزارة سكان نيويورك في  وزارة النقل بالوالية أيضا

ير الضروري صباح يوم الجمعة للسماح لسائقي كاسحات الجليد بالقيام بعملهم بفعالية  المناطق المتضررة على تجنب السفر غ
  استجابة للعاصفة.

  
موظفاا، بما في ذلك عشرة مشغلي كاسحات ثلوج، واثنين من  14لدعم أنشطة الثلوج والجليد في المناطق الحرجة، يتم نشر 

  يكانيكيتين في منطقة وسط هدسون من مناطق أخرى:الميكانيكيين، ومشرفين ميكانيكيين، وشاحنتي صيانة م
  

  أربعة مشغلي كاسحات ثلوج، وميكانيكي، ومشرف ميكانيكي، وشاحنة صيانة ميكانيكية من منطقة العاصمة. •

  ستة مشغلي كاسحات ثلوج، وميكانيكي، ومشرف ميكانيكي، وشاحنة صيانة ميكانيكية من وادي موهوك. •
  

ستظل جميع مواقع اإلقامة مزودة بالموظفين للعمل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع خالل مدة الحدث وعمليات 
سيعمل ميكانيكيو األسطول في المناطق المتضررة على تزويد جميع مواقع اإلقامة الرئيسية على   التنظيف ذات األولوية.

أعداد المعدات على مستوى الوالية  ت وإبقاء الشاحنات على الطريق.مدار الساعة طوال أيام األسبوع إلجراء اإلصالحا
  كاآلتي:

  
  كاسحة ثلوج كبيرة 1,594 •

  كاسحة ثلوج متوسطة الحجم 149 •
  شاحنة جر  51 •
  جرافة كبيرة 322 •

  
سيقوم الموظفون في وادي   يقوم المشرفون بتقييم حالة سطح الطريق ونثر المحلول الملحي قبل المعالجة حسب الحاجة.

هدسون السفلي بتطبيق المعالجة األولية بالمحلول الملحي على جميع أسطح الطرق التي ال تحتوي على كمية كافية من  
لمعالجة المسبقة بالمحلول الملحي على جميع منحدرات الطريق السريع وفي لونغ آيالند، سيطبق الموظفون ا رواسب الملح.

I-495.ومنحدرات الطرق المشجرة، والهياكل المرتفعة، وغيرها من المناطق ذات االهتمام ،  
  

سيتم استخدام خدمات الجر في المواقع التالية إلزالة الحوادث بسرعة والمساعدة في الحفاظ على حركة المرور: الطريق 
(، والطريق  Dutchess) I-684(، والطريق السريع Orange) I-84(، والطريق السريع Dutchess) I-84السريع 

،  Cross County Parkway، والطريق السريع المشجر Hutchinson River Parkwayالسريع المشجر 
 Sprain Brook State، والطريق السريع المشجر Saw Mill River Parkwayوالطريق السريع المشجر 

Parkway والطريق السريع المشجر ،Taconic State Parkway.   سيتم إعادة تقييم الحاجة إلى خدمات جر إضافية
  سيتم تمديد ساعات عمل شاحنات المساعدة والصيانة التي تعمل على مدار الساعة في لونغ آيالند. تبعاا لتطور الحدث.

  
أو قم   / https://www.511ny.org، أو قم بزيارة 511تنقل، اتصل بالرقم  للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بال

  .mobile appالمجاني  511NYبتنزيل تطبيق الهاتف 
  

  هيئة الطريق السريع
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كاسحة   118كاسحة ثلوج كبيرة و 230رفاا جاهزين لالستجابة من خالل مشغالا ومش 677يوجد لدى هيئة الطريق السريع  
طن من ملح الطرق في   119,000جرافة في جميع أنحاء الوالية مع أكثر من  66شاحنة جر و 11ثلوج متوسطة الحجم و

ة. ويمكن تحويل موارد تعمل طواقم الثلوج والجليد على مدار الساعة طوال أيام األسبوع في جميع أنحاء الوالي متناول اليد.
 إضافية إلى المناطق المتأثرة حسب الحاجة.  

  
يشارك قسم بوفالو التابع لهيئة الطريق السريع بنشاط في عمليات الثلوج والجليد خالل العاصفة المستمرة الناجمة عن تأثير 

ا طوال مدة الحدث.  البحيرة.   وتم تفعيل مركز عملياته مساء األربعاء، وسيظل مفتوحا
  

تشارك فرقة نيويورك في عمليات اكتساح الجليد قبل تساقط الثلوج المتوقعة الليلة وستنتشر الطواقم بالكامل عند وصول  
  العاصفة الساحلية.

تُستخدم الفتات الرسائل المتغيرة ووسائل التواصل االجتماعي لتنبيه سائقي السيارات حول أحوال الطقس الشتوية على  
  الطريق.

  
الذي يتوفر للتنزيل مجاناا على أجهزة   حمولتطبيق الهاتف المتشجع هيئة الطريق السريع سائقي المركبات على تنزيل 

iPhone  وAndroid  يوفر التطبيق لسائقي المركبات إمكانية الوصول المباشر إلى المساعدة في حركة المرور والمالحة .
ا التسجيل في  لتلقي الرسائل اإللكترونية التي  TRANSalertفي الوقت الفعلي أثناء التنقل. يمكن لسائقي المركبات أيضا

  .هناتوفر مستجدات عن حاالت حركة المرور 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 

ه، ومواعيد الفتح واإلغالق.   بساعات التنزُّ
  

  إدارة الخدمة العامة
عامل متاحين للمشاركة في جهود تقييم الضرر واالستجابة واالستعادة عبر    5,500ضم مرافق نيويورك ما يقرب من ت 

والية نيويورك. سيقوم موظفو الوكاالت بتتبع عمل المرافق طوال فترة الحدث والتأكد من نقل المرافق للموظفين المناسبين 
ا.   إلى المناطق المتوقع أن تكون األكثر تأثرا

  
  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. 

  
  في نيويورك/ شركة القناة هيئة الطاقة

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.

  
  هيئة النقل الحضري

سيكون موظفو هيئة النقل   ( الظروف الجوية عن كثب لضمان خدمة آمنة وموثوقة.MTAتراقب هيئة النقل الحضري )
( على استعداد لنشر الملح، وتنظيف المنصات والساللم من الثلوج والجليد، والحفاظ على اإلشارات  MTAالحضري )

( سائقي MTAل الحضري )ينصح قسم األنفاق والجسور في هيئة النق والمفاتيح والسكك الحديدية الثالثة قيد التشغيل.
وفقاا   Metro-North Railroadالسيارات بتجنب السفر غير الضروري والقيادة بسرعات منخفضة. ستعمل محطة 
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تم تجهيز حافالت مدينة نيويورك المفصلية بالسالسل قبل ساعة الذروة صباح   لجدول يوم السبت مع قطارات إضافية.
  لتشغيل جدول يومي عادي. Long Island Rail Roadتخطط محطة  الجمعة.

ة، وتوخي الحذر أثناء التنقل في  للحصول على آخر تحديثات الخدم  new.mta.infoيتم تشجيع العمالء على مراجعة  
ا االشتراك في تنبيهات الخدمة في الوقت الفعلي عبر الرسائل النصية أو البريد اإللكتروني.  النظام. يجب على العمالء أيضا

ا عبر تطبيقات   Long Island Rail Road Train، وتطبيق MYmta: تطبيق MTAهذه التنبيهات متاحة أيضا
Time وتطبيق ،Metro-North Train Time.  

  
  هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي

تستعد هيئة الموانئ لحدث ثلجي شتوي متوقع ليلة الخميس حتى صباح الجمعة. يتم تشجيع المسافرين الذين يستخدمون  
ن  المطارات ومواقف ومحطات الحافالت التابعة لهيئة الموانئ على التواصل المباشر مع شركات الشحن وشركات الطيرا

ا تطبيق قيود السرعة على   للحصول على أحدث المعلومات حول عمليات التأخير أو اإللغاء أو إعادة الحجز. يمكن أيضا
لمعرفة أحدث المعلومات حول تأثيرات األحوال الجوية على مطارات هيئة   جسور هيئة الموانئ حسب مقتضبات الحال.

أو  هيئة الموانئتنبيهات واصل االجتماعي والتسجيل للحصول على الموانئ والمرافق األخرى، يُرجى متابعة وسائل الت
  .هيئة الموانئ تنزيل أحد تطبيقات 

  

###  
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