
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   16/5/2022 للنشر فوًرا:

 
 

الحاكمة هوكول تحث سكان نيويورك على االستعداد لطقس شديد من المتوقع أن يؤثر على أجزاء من الوالية خالل يوم 
 اإلثنين. 

  
أجزاء من الشطر الجنوبي، ووسط نيويورك، ووادي موهوك، ومنطقة العاصمة، وميد هدسون، والمنطقة الشمالية معرضة 

 لخطر متزايد لوقوع عواصف شديدة يوم اإلثنين 
  

يمكن أن تؤدي الرياح الشديدة بسبب العواصف إلى انقطاع التيار الكهربائي، وسقوط أطراف األشجار وخطوط الكهرباء؛  
 كن أن تشمل التأثيرات اإلضافية األمطار الغزيرة، والبرد الشديد، والبرق الخطير، والزوابع المعزولة المحتملة  يم

  
 نحث سكان نيويورك على توخي الحذر والبقاء في حالة تأهب خالل األحوال الجوية سريعة التغير  

  
  

حثت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على اتخاذ االحتياطات حيث من المتوقع أن يجتاح نظام الطقس القاسي اليوم  
أجزاء من الشطر الجنوبي ووسط نيويورك ووادي موهوك ومنطقة العاصمة وميد هدسون والمنطقة الشمالية، مع زيادة  

هذه العواصف في وقت مبكر في آخر الصباح في األجزاء الغربية من  المخاطر من عواصف رعدية شديدة. يمكن أن تبدأ 
الوالية ومن المتوقع أن تتحرك عبر األجزاء الوسطى والشرقية من الوالية حتى مساء اليوم. التهديد األساسي من هذه 

ع التيار الكهربائي  ميًلا في الساعة والتي يمكن أن تسبب انقطا 60العواصف هو الرياح الشديدة التي تصل سرعتها إلى 
وغيرها من الظروف الخطرة نتيجة سقوط األشجار وخطوط الكهرباء. ويمكن أن تشمل التأثيرات اإلضافية للعاصفة األمطار  
الغزيرة والفيضانات السريعة والبرد الشديد والبرق الخطير والزوابع المعزولة. حثت الحاكمة هوكول سكان نيويورك على 

ي حالة تأهب طوال اليوم في المناطق المتوقع أن تتأثر بالطقس القاسي بسبب الظروف الجوية سريعة  توخي الحذر والبقاء ف
 التغير.  

  
"من الضروري أن يتوخى سكان نيويورك الحذر اليوم وأن يظلوا على اهبة االستعداد ألن الطقس القاسي من المحتمل أن  

"من المحتمل أن يتسبب نظام العاصفة الذي يتحرك عبر نيويورك   ل.قالت الحاكمة هوكويؤثر على عدة أجزاء من الوالية،" 
في انقطاع التيار الكهربائي وسقوط أطراف األشجار وخطوط الكهرباء، وأنا أحث أي شخص في مسار هذه العواصف على 

 مراقبة الطقس عن كثب واالستعداد للتصرف بسرعة في األحوال الجوية القاسية."  
  

املة بتنبيهات وتوقعات الطقس، تفضل بزيارة موقع هيئة الخدمة الوطنية لتنبؤات الطقس على اإلنترنت  للحصول على قائمة ك
 .  https://alerts.weather.govعلى 

  
، وهي  alert.ny.govعلى  NY Alertنشجع سكان نيويورك على االشتراك في تنبيهات الطوارئ من خًلل االشتراك في 

   خدمة مجانية توفر معلومات الطوارئ الهامة لهاتفك الخلوي أو لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
  

: "نحن نراقب بنشاط أياا من وجميع  باإلنابة قال جاكي براي، مفوض خدمات الطوارئ واألمن الداخلي لوالية نيويورك
تأثيرات الطقس القاسية التي قد تجلبها هذه العواصف وننسق أي استجابة ضرورية مع شركائنا من الوكاالت الحكومية  

ان نيويورك في حالة تأهب واالستعداد للتصرف، إذا لزم األمر، في في  والمسؤولين المحليين. من الضروري أن يبقى سك
 األحوال الجوية القاسية. تأكد من االطمئنان على أحبائك وجيرانك، عندما يكون ذلك ممكناا، لضمان سًلمتهم."  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C251bd10885ca4bc3406308da374d4b14%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883102359144416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OFpjxS2yDtwbpb40y4lo9e07kWCzRpMfN90SgLvbA68%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falert.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C251bd10885ca4bc3406308da374d4b14%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883102359144416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iCYo7lNSqMX4B4EJc37rtf9wmz1PoKoW4f%2BAXABFfmg%3D&reserved=0


 

 

  
 نصائح السالمة في األحوال الجوية القاسية 

 االستعداد 

ف على المقاطعة التي تقيم فيها وأسماء المدن القريبة. يتم إصدار التحذيرات المتعلقة بأحوال الطقس القاسية على  • تعرَّ

 أساس المقاطعة. 

ف على الطريق األكثر أماناا من منزلك أو عملك إلى األرض المرتفعة اآلمنة التي ينبغي أن تتوفر لديك للمغادرة  • تعرَّ

 سريعاا.  

 ب األسرة" وتدرب عليها وحدد مكان لًللتقاء في حالة فقدان أحد أفراد األسرة. ضع خطة "هرو •

لة بجميع األشياء الثمينة ويشمل ذلك األثاث، والمًلبس، والممتلكات الشخصية األخرى. ضع  • قم بإعداد قائمة مفصَّ

 القائمة في مكان آمن.  

طعام المعلَّب، واألدوية، ولوازم اإلسعافات  قم بتوفير مخزون احتياطي من مستلزمات الطوارئ التي تشمل ال •

ن مياه الشرب في حاويات نظيفة ومغلقة.    األولية، ومياه الشرب. خز ِّ

ط لما ستفعله مع حيواناتك األليفة.   •  خط ِّ

 توفير راديو محمول ومصابيح يدوية وبطاريات إضافية ومعدات طبخ للطوارئ.  •

حالة انقطاع الكهرباء، قد ال تتمكن محطات الوقود من ضخ الوقود  حافظ على مركبتك مزودة بالوقود أو الشحن. في •

 لعدة أيام. ضع طقم لوازم صغير للكوارث في صندوق سيارتك.  

 ضعوا مستلزمات الكوارث في متناول اليدين، وتشمل ما يلي:   •

o   كشَّافات وبطاريات إضافية 

 جهاز السلكي يعمل بالبطارية وبطاريات إضافية  ▪

 طقم ودليل اإلسعافات األولية  ▪

 الطعام والماء في حالة الطوارئ   ▪

 فاتحة علب غير كهربائية   ▪

 أدوية أساسية   ▪

دفتر شيكات، ونقود، وبطاقات ائتمان، وبطاقات   ▪

اف اآللي    ماكينات الصرَّ

  
 الفيضانات المفاجئة 

 ى طريق غمرته المياه. استدر واذهب في طريق آخر.  ال تحاول أبداا القيادة عل •

 إذا كنت في سيارتك وبدأت المياه في االرتفاع بسرعة من حولك، اترك السيارة على الفور.   •

يمكن لقدمين من مياه الفيضانات سريعة الحركة أن تجعل ال تقلل من شأن القوة التدميرية للمياه سريعة الحركة.  •

 سيارتك تطفو، ويمكن للمياه التي تتحرك بسرعة ميلين في الساعة أن تدفع السيارات عن الطريق أو الجسر. 

  
 البرق 

  ثانية أو أقل، فإن البرق قريب بما 30: إذا كان الوقت بين ظهور وميض البرق وسماع الرعد 30-30اتبع قاعدة  •

 دقيقة قبل مغادرة الملجأ.   30ابحث عن ملجأ على الفور. بعد وميض البرق األخير، انتظر  يكفي ليعصف بك.

يضرب البرق األشياء الطويلة. إذا كنت فوق شجرة، فانزل بسرعة تحتها وانحني ألسفل إذا كنت في منطقة   •

 مكشوفة.  

إذا لم تتمكن من الوصول إلى ملجأ، فابتعد عن األشجار. إذا لم يكن هناك ملجأ، فانحني في العراء، وابتعد عن   •

 الشجرة بمقدار ضعف ارتفاعها.  

  
 الزوبعة 



 

 

إذا كنت خارج المنزل وتم إصدار تحذير من الزوابع، فابحث عن ملجأ على الفور. إذا لم يكن هناك ملجأ قريب،   •

 ة أو بقعة منخفضة واحمِّ رأسك بيديك. فاستلقِّ في حفر

إذا كنت في المنزل أو في مبنى صغير، فانتقل إلى الطابق السفلي أو غرفة داخلية في الطابق السفلي من المبنى.   •

ابتعد عن النوافذ. توفر الخزائن والحمامات والغرف الداخلية األخرى أفضل حماية. اختبئ تحت شيء متين أو غط ِّ 

 نفسك بالفراش.  

إذا كنت في مدرسة أو مستشفى أو مركز تسوق، فانتقل إلى منطقة إيواء محددة مسبقاا. ابتعد عن النوافذ واألماكن  •

 الكبيرة المفتوحة. ال تلجأ إلى سيارتك.  

 -إذا كنت في مبنى شاهق، فانتقل إلى غرفة داخلية صغيرة أو رواق في أدنى طابق ممكن. ال تستخدم المصاعد  •

 دالا منها.  استخدم الدرج ب

  
للمزيد من نصائح السًلمة، يُرجى زيارة صفحة موقع نصائح السًلمة الخاصة بصفحة ويب قسم األمن الوطني وخدمات 

 . www.dhses.ny.gov/safetyالطوارئ بوالية نيويورك 
  

 ### 
  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fsafety&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C251bd10885ca4bc3406308da374d4b14%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883102359144416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8w7luutdTWVFUkmJ3XzVOatZai5Ksz%2B6EyUArUGp5dY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C251bd10885ca4bc3406308da374d4b14%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883102359144416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gK4HPzUWxF75N2TVJqrz7bLlSPqp%2FcX770xyOSnfkl0%3D&reserved=0
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