
 
 الحاكمة كاثي هوكول   19/5/2022 للنشر فوًرا:

 

 

دوالر للحدائق والمسارات والمواقع التاريخية والمنظمات الشريكة في   900,000الحاكمة هوكول تعلن عن منح بقيمة 
  األراضي العامة في الوالية

  
  مشروًعا في جميع أنحاء نيويورك 27تعزز التمويل من القطاعين العام والخاص لدعم 

  
  

منظمة غير هادفة للربح، تشارك في اإلشراف   27دوالر لدعم  900,000الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن منح بقيمة  أعلنت
على الحدائق والمسارات والمواقع التاريخية واألراضي العامة في الوالية. تدعم المنح جهود مجموعة الشركاء لجمع األموال 

يانة والتجميل وتوفير البرامج التعليمية وتعزيز االستخدام العام للحدائق من الخاصة للمشاريع الرأسمالية وإجراء أعمال الص
   خالل استضافة الفعاليات الخاصة.

   
"تضيف هذه المنظمات الشعبية قيمة هائلة إلى اإلشراف وإعداد البرامج على الحدائق والمواقع التاريخية والمسارات  

. "تلتزم والية نيويورك بشدة، كهذه قالت الحاكمة هوكول واألراضي العامة في الوالية، ونحن فخورون بدعم جهودهم،"
األراضي العامة، مع تمويل قياسي للحدائق وحماية البيئة. إنني أتطلع إلى المنظمات الشريكة المتفانية من أجل الحدائق، ب

  العديد من الفرص الجديدة والمثيرة في األماكن الخارجية الرائعة التي سيوفرها هذا التمويل مع اقترابنا من موسم الصيف."
  

  ( من خاللPark and Trail Partnership Grantsيتم تمويل منح برنامج شراكات الحدائق والمسارات )
 Parks & Trails Newتُدار المنح بالشراكة مع مجموعة المناصرة غير الهادفة للربح  .صندوق حماية البيئة في  الوالية

York . دوالر من صناديق القطاع الخاص. يجب على  250,000ستقابل هذه الجولة السابعة من المنح ما يزيد عن
  بالمائة من مبلغ المنحة المستلمة. 10المستلمين جمع تمويل خارجي ال يقل عن 

  
ائلة وراء نجاح نظام  "تُعد مجموعات أصدقاء حدائق الوالية والمتطوعين قوة ه قال إريك كولسيد، مفوض حدائق الوالية:

الحدائق لدينا. ستساعد هذه المنح في االستفادة من طاقة ومواهب شركائنا لبذل المزيد لتحسين الحدائق والمواقع التاريخية  
  والمسارات في جميع أنحاء نيويورك."

  
ثل مجموعات األصدقاء  : "يُعد عمل الشركاء، مقال باسيل سيغوس، مفوض إدارة المحافظة على البيئة بوالية نيويورك

(  DECوالمنظمات غير الهادفة للربح أمًرا بالغ األهمية لتعزيز التعليم البيئي وإعداد البرامج في إدارة المحافظة على البيئة )
دوالر التي تم   900,000بفضل الحاكمة هوكول والمنح البالغة وتعزيز مشاريع الحفظ والوصول إلى أراضي الوالية. 

  اإلعالن عنها اليوم، يمكن لهذا العمل المهم أن يذهب إلى أبعد من ذلك لتحسين أراضي الوالية ومياهها ومرافقها."
  

ذين "مع تزايد عدد األشخاص ال :Parks & Trails New Yorkقال روبن دروبكين، المدير التنفيذي لمجموعة  
يكتشفون األماكن المفتوحة ويزورون حدائقنا ومساراتنا وأراضينا العامة، لم تكن الحاجة إلى شراكات قوية داخل القطاع 

العام/الخاص أكبر مما هي عليه اآلن. تساعد منح برنامج شراكات الحدائق والمسارات في تعزيز دور مجموعات األصدقاء  
  في هذه الشراكات الحيوية."

  
"إن اإلشراف على الطبيعة وصيانتها وربط المزيد من األشخاص بها  و مجلس شيوخ الوالية خوسيه إم سيرانو: قال عض

هو في صميم نظام حدائق الوالية لدينا، ومجموعات أصدقائنا ضرورية لتعزيز هذه الممارسات. أهنئ مكتب الحدائق 



على إعالن التمويل اليوم لتوسيع المشاركة   Parks & Trails New Yorkوالترفيه والمحافظة التاريخية ومجموعة 
  والوصول إلى حدائق الوالية الخاصة بنا." 

  
: "تعكس هذه االستثمارات المثيرة في حدائقنا الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المساحات في  قال عضو الجمعية دانييل أودونيل

حياة سكان نيويورك، وستضمن بقاء روعتها وجاذبيتها للزوار لسنوات قادمة. أنا فخور بالتزام واليتنا تجاه الهواء الطلق،  
  تنا العامة وتحسينها واالحتفال بها." وأشكر جميع القادة المحليين الذين يساعدون في الحفاظ على مساحا

  

  من بين الحائزين على المنح:
  

  منطقة العاصمة

• Columbia Friends of the Electric Trail( لتركيب ثمانية   8,600، الحائزة على )دوالر
  مقاعد في المنتزه على طول جزء من طريق ألباني هدسون الكهربائي في مقاطعة كولومبيا.

دوالر( لتركيب ممر يمكن الوصول إليه بمسار جديد  48,928أصدقاء حديقة بحيرة مورو الحكومية ) •
  يتضمن كشك وإشارات تفسيرية. 

الية للموارد الطبيعية في منطقة هدسون العليا الذي يقوم بأعمال صندوق غرين  صندوق كاتسكيل الشم •
دوالر( لتطوير الخطط والمواصفات الهندسية الستبدال بئر صغير الحجم لرافد يدخل نهر   8,800الند )

  هدسون 

  
  وسط نيويورك

دوالًرا( إلنشاء مسار يمكن الوصول إليه بالكامل من   30,592أصدقاء حديقة مكسيكو بوينت الحكومية ) •
ساحة انتظار السيارات إلى الجناح ودورات المياه وشاطئ البحيرة، بما في ذلك كشك والفتات تعليمية  

  على طول المسار.

  
  البحيرات اإلصبعية

دوالر( لتثبيت   11,592الحائزة على ) Rochester Inclusive Community Rowingصالة  •
مسار يمكن الوصول إليه بالكامل بمواد صديقة للبيئة تسمح بالوصول من مرفأ القوارب وأراضي إدارة 

  ( إلى رصيف التجديف.DECالمحافظة على البيئة )

دوالر( لرقمنة أرشيفاتها   12,568حدائق سونينبيرج وحديقة مانسيون التاريخية الحكومية ) •
  ومجموعاتها.

الستعادة تراث الطاوالت الحجرية لسلك الخدمة   -دوالر(   10,750أصدقاء حديقة ليتشورث الحكومية ) •
  المدنية في منطقة أبر فولز والحفاظ عليها.

دوالر( لتوفير التنسيق االحترافي على مستوى المجتمع   60,000أصدقاء وادي جينيسي جرينواي ) •
( التي  Genesee Valley Trail Townودعم المساعدة التقنية لمبادرة جينيسي فالي تريل تاون )

تركز على التسويق المتسق على نطاق واسع وجذب األعمال والنمو والدعوة وجمع األموال إلكمال 
  ة.الربط بالمدين -المسار الحيوي 

  
  وادي هدسون

دوالر( لتوظيف مسؤول تطوير لتقييم وتحسين وتنفيذ أنشطة تطوير  100,000صندوق بانرمان كاسل ) •
   المنظمة ولتحديد وتنمية واستدراج وتوجيه مانحي الهدايا الرئيسيين واآلفاق.



دوالر( لشراء مواد دقيقة تاريخيًا إلنشاء ستائر استنساخ للمكتبة في   32,000أصدقاء ميلز مانسيون ) •
  قع ستاتسبورغ التاريخي الحكومي.مو

دوالر( لتحسين المظهر الخارجي لمركز   26,427أصدقاء حديقة أولد كروتون أكويداكت الحكومية ) •
زوار كيبرز هاوس وإمكانية استخدام وجاذبية مدخل المبنى المتوافق مع قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة  

(ADA باإلضافة إلى تثبيت قوس وجهاز ميكانيكي ) من سد كروتون لمساعدة الزوار على فهم عمل
  القناة المائية بشكل أفضل.

دوالر( لتوظيف 16,200الحائزة على ) Little Stony Point Citizens Associationجمعية  •
منسق للتواصل المجتمعي مع المجتمع واألعضاء والمانحين والمتطوعين ولخلق مشاركة أعمق عبر  

  ة والمناشدات.األحداث والنشرات اإلخباري

دوالر( لتوظيف متطوع ومدير توعية من شأنه تحسين القدرة على إجراء    76,104مؤسسة ستوني كيل ) •
 Stony Killالتوعية المجتمعية وإشراك المتطوعين في اإلشراف على مركز ستوني كيل فارم )

Farm.والمسارات المرتبطة به )  

دوالر( إلنشاء برنامج إرشادي تجريبي لطالب   68,000أصدقاء حديقة روكالند ليك وجبل هوك ) •
المدارس الثانوية ولتمويل جهود جلب طالب إضافيين من الصف الرابع إلى الحدائق للتدريب العملي 
على العلوم وتعلم التاريخ، باإلضافة إلى إجراء دراسة طولية للمشاركين السابقين في البرنامج لتقييم  

  التأثير بعد األجل.

  
 Long Island 

دوالر( لتصميم وتركيب معرض توضيحي في منصة المراقبة   41,000أصدقاء محمية كونيتكوت ) •
بمبنى التفريخ لعرض تكاثر أسماك السلمون المرقط والعناية والتغذية، والتعرف على العمل المتضمن في  

  استعادة ضفاف النهر.

دوالر( لزيادة   25,670ائزة على )الح Long Island Greenbelt Trail Conferenceمنظمة  •
  قدرة المنظمة من خالل تحديث بنيتها التحتية اإلدارية والتكنولوجية.

  
  مدينة نيويورك

دوالر( لمعالجة العديد من مشكالت المناظر الطبيعية  15,500أصدقاء حديقة جانتري بالزا الحكومية ) •
  م العالي للحديقة.في حديقة جانتري بالزا الحكومية الناتجة عن االستخدا

  
 North Country 

دوالر( إلعادة  14,750( الحائز على )Adirondack Mountain Clubنادي جبال آديرونداك ) •
  تأهيل المسار المستدام على مسار فيلبس، أحد الطرق الشرقية لجبل مارسي، أعلى جبل في نيويورك.

دوالر( إلجراء إصالحات على برج مراقبة الحرائق وللتواصل مع  3,600أصدقاء جبل أزور ) •
  المدارس العامة المحلية.

دوالر( لبناء القدرات من خالل عملية  26,500حائزة على )ال John Brown Livesمؤسسة ! •
تخطيط استراتيجي مبتكرة تضمن فعالية واستدامة مجموعة أصدقاء في موقع جون براون فارم التاريخي  

  الحكومي.

  
  المنطقة الجنوبية



( Old Millدوالر( الستبدال سقف أولد ميل ) 36,140أصدقاء حديقة روبرت إتش تريمان الحكومية ) •
  التاريخي.

دوالر( الستحداث منصب معلم بيئي يقوم بتطوير وقيادة وتنظيم البرامج  80,000أصدقاء روجرز ) •
التعليمية للطالب والشباب واألسر ومجموعات االهتمامات الخاصة مع التركيز على البالغين وكبار  

  السن.

  
  غرب نيويورك

 Red House Sawmillدوالر( لتجديد منشرة  23,400أصدقاء حديقة أليغاني الحكومية ) •
  التاريخية.

دوالر( لوضع  10,000( الحائزة على )IMPACTمنظمة أصدقاء تحسين مسارات مقاطعة ألليغاني ) •
خطة خارطة طريق مدتها ثالث إلى خمس سنوات بتيسير من مستشار حول كيفية تطوير المنظمة  

  واستدامتها.

  سرح التاريخي.دوالر( نحو تجديد سقف الم 30,379مسرح نياجارا بوست ) •

دوالر( للحفاظ على اثنين من   75,000الحائزة على ) Old Fort Niagara Associationمؤسسة  •
  المباني التاريخية الشهيرة التي تعود إلى القرن الثامن عشر.

  

مليون دوالر للجولة التالية من أموال منحة برنامج شراكات   2التي تم إقرارها  2023تخصص ميزانية السنة المالية 
مليون دوالر لصندوق حماية البيئة لدعم جهود التخفيف من التغيرات   400الحدائق والمسارات، كجزء من مبلغ قياسي قدره 

اعية لتعزيز الزراعة المستدامة، وحماية مصادر المياه لدينا، وتعزيز جهود  المناخية والتكيف معها، وتحسين الموارد الزر
مليون  140الحفظ، وتوفير فرص ترفيهية لسكان نيويورك. باإلضافة إلى ذلك، زادت الميزانية تمويل حدائق الوالية بمقدار 

سين حدائق والية نيويورك. سيساعد مليون دوالر. سيتم استثمار هذه الزيادة في تعزيز وتح 250دوالر، ليصبح المجموع 
هذا المستوى الكبير من التمويل في التحول المستمر للحدائق الرئيسية في نيويورك ودعم مشاريع البنية التحتية الحيوية في  

  جميع أنحاء منظومة الحدائق.
  

هي المجموعة الرائدة على مستوى الوالية في مناصرة الحدائق ومسارات  Parks & Trails New Yorkمجموعة 
عاًما لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحسين صحة   35نيويورك، حيث تعمل مع المجموعات الشعبية منذ 

د من المعلومات، تفضل  واقتصاد ونوعية الحياة لسكان نيويورك من خالل استخدام المساحات الخضراء والتمتع بها. لمزي
  .www.ptny.org بزيارة

  
حديقة ومواقع تاريخية ومسارات   250كثر من يشرف مكتب والية نيويورك للحدائق والترفيه والمحافظة على التاريخ على أ

مليون شخص سنويًا. لمزيد من المعلومات حول مناطق الترفيه في   78ترفيهية وأماكن إلطالق القوارب، والتي يزورها 
أو  ,فيسبوك ، أو تواصل علىparks.ny.govأو تفضل بزيارة  518-474-0456الحدائق الحكومية، اتصل على الرقم 

  .تويتر  تابعنا على 
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