
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 5/ 24 للنشر فوًرا: 

 
 

  'GET OUTDOORS & GET TOGETHER DAYالحاكمة هوكول تعلن عن احتفاالت '
  

  يونيو/حزيران 11يوم شامل ومتاح لالستجمام والمرح المالئم لألسرة في حدائق الوالية واألراضي العامة يوم السبت 
  
  

ع '  Get Outdoors & Getأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن فعاليات يوم الخروج في الهواء الطلق والتجمُّ
Together Day تستضيف   يونيو/حزيران. 11موقعًا محدًدا في جميع أنحاء والية نيويورك يوم السبت  21' ستقام في

لحدائق والترفيه والمحافظة على التاريخ، بالشراكة مع مكتب  إدارة حماية البيئة بوالية نيويورك ومكتب والية نيويورك ل
وقسم خدمات المحاربين القدامى، فعاليات مجانية ومنخفضة التكلفة لربط الناس بالطبيعة وتوفر   األشخاص ذوي إعاقات النمو

ع سيجمع األشخاص من جميع القدرات واألعمار  وصول متزايد إلى الهواء الطلق.  إن يوم الخروج في الهواء الطلق والتجمُّ
والهويات والخلفيات لالستمتاع بأنشطة ترفيهية وصحية كجزء من إطالق المبادرة الجديدة للحاكمة لتوسيع تنوع المستخدمين 

  وضمان شمولية الوصول إلى األراضي العامة للوالية.
  

وطنًا لبعض من أكثر المساحات الخارجية روعة والتي يمكن الوصول إليها في البالد، ويعد يوم الخروج في  "تعد نيويورك م 
ع فرصة رائعة ليس فقط لعرض هذه المساحات، ولكن لتشجيع األشخاص من جميع القدرات على  الهواء الطلق والتجمُّ

ميع الخلفيات والقدرات على المشاركة في هذه "من خالل تشجيع األشخاص من ج  قالت الحاكمة هوكول. استخدامها،"
  األنشطة الخارجية الممتعة التي يمكن الوصول إليها معًا، تنشئ والية نيويورك نموذًجا للشمولية تتبعه سائر األمة."

  
األنشطة حدثًا في جميع أنحاء الوالية، سيتم تشجيع المشاركين على اكتشاف مهارات جديدة واالستمتاع بمجموعة من  21في 

الترفيهية الخارجية على المستوى التمهيدي مثل صيد األسماك والمشي في الطبيعة والمشي لمسافات طويلة ومراقبة الطيور 
والرماية والتخييم والتجديف والمزيد. سوف يسلط كل حدث الضوء على طرق لالستمتاع بالهواء الطلق بأمان وبشكل مستدام.  

تارة من األنشطة التي يمكن الوصول إليها؛ سيتم توفير واستخدام المعدات المكيفة  ستوفر جميع المواقع مجموعة مخ
والعروض التوضيحية في العديد من المواقع بما في ذلك الوسائل المساعدة على التنقل على الممرات والشواطئ، وحوامل 

  الرماية، ودعامات الذراع لصيد األسماك والمزيد.
  

ع في نيويورك مع اليوم الوطني للخروج في الهواء الطلق )يتزامن يوم الخروج في اله  National Getواء الطلق والتجمُّ
Outdoors Dayوهو حدث سنوي لتشجيع المرح الصحي والنشاط في الهواء الطلق ،)  

  
"في نيويورك، نتمتع بأروع الحدائق واألراضي العامة   قال كيمبرلي هيل، كبير مسؤولي اإلعاقة في والية نيويورك:

ع لتسليط الضوء على كيفية تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة   بالوالية، ويسعدني أن يتم تنظيم يوم الخروج في الهواء الطلق والتجمُّ
والمتاحة في جميع أنحاء الوالية. أود أن أشكر الحاكمة هوكول ومكتب والية   بجميع الميزات التي يمكن الوصول إليها
( وقسم خدمات  DEC( ومكتب حدائق الوالية وإدارة حماية البيئة )OPWDDنيويورك لألشخاص ذوي إعاقات النمو )

  ي اإلعاقة إليها."المحاربين القدامى إلعطاء األولوية إلدماج هذه المساحات الطبيعية وإمكانية وصول األشخاص ذو
  

"إن األماكن الخارجية الرائعة في نيويورك مناسبة للجميع، وتلتزم إدارة  قال باسيل سيغوس، مفوض إدارة حماية البيئة:
( بتوفير تجربة خارجية شاملة ومرحبة وآمنة لجميع زوار أراضينا ومياهنا ومرافقنا. نحن سعداء DECحماية البيئة )



الحكومية الشقيقة في هذا الحدث وجعل الترابط مع الهواء الطلق في متناول سكان نيويورك من جميع   بالشراكة مع الوكاالت
  األعمار والقدرات والهويات والتجارب الحية." 

  

ع طبيعية لألصدقاء والعائلة في جميع أنحاء الوالية، قال إريك كولسيد، مفوض حدائق الوالية:  "الحدائق هي أماكن تجمُّ
وتلتزم حدائق والية نيويورك بضمان أن يشعر جميع األشخاص من جميع القدرات بالترحيب في حدائقنا وأن يكون لديهم  

ع مناظر نيويورك المذهلة ووفرة  فرصة متساوية لخوض تجربة كل ما نقدمه. يعرض يوم الخروج في الهواء الطلق والتجمُّ
الفرص الترفيهية التي يمكن للجميع االستمتاع بها. أشكر شركائنا في مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو، وإدارة الحفاظ على 

 البيئة وقسم خدمات المحاربين القدامى على تعاونهم في هذا البرنامج الرائع. نأمل أن يقضي الجميع وقتًا ممتعًا في الهواء
  الطلق الستكشاف حدائقهم."

  
: "أود أن أشكر الحاكمة هوكول على استمرارها  قال مفوض مكتب نيويورك لألشخاص ذوي إعاقات النمو، كيري إي. نيفيلد

( OPWDDفي تسليط الضوء على مصالح األشخاص ذوي اإلعاقة. يسعد مكتب نيويورك لألشخاص ذوي إعاقات النمو ) 
( وقسم خدمات المحاربين القدامى في يوم الخروج في الهواء DECالوالية وإدارة حماية البيئة )أن يتشارك مع مكتب حدائق 

ع ألنه يظهر التزاًما بين وكاالت واليتنا لضمان دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في األنشطة اليومية. مهمتنا في   الطلق والتجمُّ
األشخاص الذين ندعمهم على إثراء حياتهم   ( هي مساعدةOPWDDمكتب نيويورك لألشخاص ذوي إعاقات النمو ) 

ع هو يوم ممتع إلدماج األشخاص من جميع   والمشاركة الكاملة في مجتمعاتهم. إن يوم الخروج في الهواء الطلق والتجمُّ
  القدرات في حدائق نيويورك وأراضي إدارة حماية البيئة التي يسهل الوصول إليها."

  

"نحن ممتنون جًدا للعمل المستمر لشركائنا   م خدمات المحاربين القدامى بوالية نيويورك:قالت فيفيانا دو كوهين، مديرة قس
في حكومة الوالية الذين يواصلون الضغط من أجل زيادة الوصول والمساواة إلى األراضي والمياه العامة في نيويورك ونحن 

  متحمسون لمواصلة عملنا معًا لتوسيع الوصول إلى العالجات في الهواء الطلق."
  

طبيعة واالستجمام في الهواء الطلق أكبر في أي وقت مضى. تضاعفت السمنة لدى األطفال  لم تكن الحاجة إلى الوصول إلى ال
دقيقة في اللعب خارج المنزل غير   30عاًما الماضية، ويقضي الطفل األمريكي العادي ما ال يزيد عن   20على مدار الـ

، لجأ سكان نيويورك إلى COVID-19 المنظم كل يوم وأكثر من سبع ساعات يوميًا أمام شاشة إلكترونية. خالل جائحة 
الهواء الطلق واألراضي العامة لقضاء عطلة طبيعية، وهو أمر جيد للصحة الجسدية والعقلية. تدعم أحداث يوم الخروج في  

ع سكان نيويورك من جميع مستويات القدرة في خوض تجربة األنشطة الصحية في الهواء الطلق.   الهواء الطلق والتجمُّ
  

  (DECمواقع وأنشطة أحداث إدارة حماية البيئة )
  

  (:DECمواقع أحداث إدارة حماية البيئة )

  /لونغ آيالند: حديقة هيمبستيد ليك الحكومية )مقاطعة ناسو(1المنطقة  •

  منطقة جبل لوريتو الفريدة )مقاطعة ريتشموند(/مدينة نيويورك: 2المنطقة  •

  /وادي هدسون: مركز ستوني كيل فارم للتثقيف البيئي )مقاطعة دوتشيس(3المنطقة  •

  /كاتسكيلز: كينيث إل ويلسون كامبغراوند )مقاطعة أولستر(3المنطقة  •

  /كاتسكيلز: مركز زوار كاتسكيلز )مقاطعة أولستر(3المنطقة  •

  ون: لونج دوك بارك )مقاطعة دوتشيس، بالشراكة مع سينيك هدسون(/وادي هدس3المنطقة  •

  ساوث ليك كامبغرواند )مقاطعة غرين(-/كاتسكيلز: نورث 4المنطقة  •

  /منطقة العاصمة: مركز فايف ريفرز للتثقيف البيئي )مقاطعة ألباني(4المنطقة  •

  /آديرونداكس: سكارون مانور كامبغراوند )مقاطعة وارين(5المنطقة  •

  )مقاطعة لويس( Lowville Forestry Demonstration Area/آديرونداكس الغربية: حديقة 6لمنطقة ا •

  /وسط نيويورك: مركز روجرز للتثقيف البيئي )مقاطعة تشينانجو(7المنطقة  •

  )مقاطعة مونرو( ADK Outdoor Expo/وسط نيويورك: بالتزامن مع معرض 8المنطقة  •

  رينشتاين وودز للتثقيف البيئي )مقاطعة إيري( /غرب نيويورك: مركز 9المنطقة  •

  



توفر جميع المواقع ميزات وأنشطة يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة، بما في ذلك دورات المياه وفرص  
االستجمام المحددة. الرجاء االتصال بمنسق الحدث مباشرة مع طلبات اإلقامة ومعرفة المزيد عن المعدات واألنشطة التكيفية  

  المتوفرة في كل موقع.
  

  ( ما يلي: DECتشمل األنشطة في مرافق إدارة حماية البيئة )

جلسات تدريب على صيد األسماك مجانًا للجميع تعرف على معدات   I Fish NYصيد األسماك: سيوفر برنامج  •
وتقنيات ولوائح الصيد وإرشادات االستهالك وأماكن الصيد الجيدة. يمكن للمشاركين إحضار معداتهم الخاصة، ولكن 

  ن الصنارات والبكرات متاحة لإلعارة أيًضا.ستكو

: يمكن للزوار تجربة أساسيات التخييم من خالل نصب خيمة على العشب وتعلم كيفية حزم أمتعتهم في  101التخييم  •
  رحلة تخييم.

  التجديف: يمكن للمشاركين تعلم أساسيات هذه الرياضة الممتعة سريعة النمو ومحاولة الخروج من الماء. •

ية: يمكن للمشاركين محاولة الحصول على هدف رماية باستخدام القوس والسهم وتعلم نصائح هامة تتعلق  الرما •
  بالسالمة.

  يمكن للمشاركين معرفة مدى سهولة ومتعة االستمتاع بمراقبة الطيور في أي مكان تقريبًا.مراقبة الطيور:   •

  المشي: يمكن للمشاركين القيام بنزهة مشي قصيرة وتعلم أساسيات العثور على مسارات المشي المثالية بأنفسهم. •

  لمغامرات الخارجية مغامرات جيدة.السالمة في الهواء الطلق: تعلم أساسيات الجاهزية والسالمة حتى تكون جميع ا •

ب وتعرف على فرص االستجمام في الهواء الطلق التي  • االستجمام في الهواء الطلق الذي يمكن الوصول إليه: جر ِّ
يمكن الوصول إليها على أراضي الوالية بما في ذلك المشي لمسافات طويلة والتخييم ومراقبة الطيور وصيد  

  األسماك وركوب القوارب.

لونج دوك بارك، سيتمكن المشاركون من صيد األسماك في نهر هدسون، والتعرف على تقنيات الصيد األصلية  في  •
  باإلضافة إلى تعلم الصيد باستخدام الصنارة والبكرة. سيكون المترجم الفوري اإلسباني في الموقع لهذا الحدث.

    

( و اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي DECباإلضافة إلى الحدث في جبل لوريتو، ستستضيف إدارة حماية البيئة )
(NOAA أيًضا حدثًا لشباك الصيد وصيد األسماك بالشباك من الساعة )بعد الظهر في حديقة ليمون كريك    2ظهًرا حتى  12

  في جزيرة ستاتن كجزء من اليوم العالمي لهجرة األسماك.
  

عدات  ( مجانية. نشجع الضيوف على إحضار وجبات غداء النزهة واأللعاب أو المDECجميع أحداث إدارة حماية البيئة )
، على موقع ويب إدارة زمنية ومتطلبات التسجيلالتفاصيل، باإلضافة إلى الجداول ال يمكن العثور على  الرياضية الخاصة بهم. 

  (. الحظ أن أوقات الحدث تتغير. DECحماية البيئة )
  

  مواقع وأنشطة أحداث حدائق الوالية
  

  مواقع حدائق الوالية:

  لونغ آيالند: حديقة سونكن ميدو الحكومية •

  حديقة بوفالو هاربور ستيت الحكوميةنياجارا:  •

  حديقة هاملين بيتش الحكومية جينيسي:  •

  ألغاني: حديقة أليغاني الحكومية •

  ساراتوغا/منطقة العاصمة: حديقة ساراتوغا سبا الحكومية •

  فنغر ليكس حديقة تاوغانوك فولز الحكومية •

  حديقة ديني فاريل ريفربانك الحكوميةمدينة نيويورك:   •

  تاكونيك: حديقة بحيرة تاغانيك الحكومية •

  
. لن يتم  .parks.ny.govwwwيوجد أدناه تفاصيل البرنامج والمواعيد لكل موقع، ويمكن العثور عليها من خالل زيارة 

نشجع الضيوف على إحضار وجبات غداء النزهة واأللعاب أو فرض رسوم على وقوف السيارات خالل أوقات الحدث. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F113380.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x7SHeVQYlHRoGo3q%2Bodk8DyCrtHNthd6IYIO9MH8JgA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F113380.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x7SHeVQYlHRoGo3q%2Bodk8DyCrtHNthd6IYIO9MH8JgA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F113380.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x7SHeVQYlHRoGo3q%2Bodk8DyCrtHNthd6IYIO9MH8JgA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FcKJ9q%2Bz6ZtDpTyCEpksomT0V5t5%2BPVVK0p0SHsL4ZU%3D&reserved=0


المعدات الرياضية الخاصة بهم. للحصول على تفاصيل حول وسائل الراحة للزوار في كل موقع، تفضل بزيارة  
parks.ny.govwww..  

  
( على ما يقرب من خمسة ماليين فدان من األراضي العامة، بما في ذلك ثالثة ماليين فدان DECتشرف إدارة حماية البيئة ) 

ميل من    5,000منطقة تخييم ومناطق لالستخدام اليومي، وأكثر من  55في محميات غابات أديرونداك و كاتسكيل، و 
وتواصل معنا   خطط لمغامرتك الخارجية التالية  الممرات الرسمية، ومئات الممرات، وإطالق القوارب، و أرصفة الصيد.

  .انستغرامو فليكر ،تويتر ، فيسبوك على
  

حديقة، ومواقع تاريخية،   250يشرف مكتب والية نيويورك للحدائق واالستجمام والمحافظة على التاريخ على أكثر من 
. 2021مليون شخص في عام  78.4ومسارات ترفيهية، ومالعب غولف، وإطالق قوارب وأكثر من ذلك، والتي زارها 

دوالر في إنفاق الحدائق والزائرين، مما يدعم ما يقرب من  مليارات  5وجدت دراسة حديثة أن حدائق والية نيويورك تولد 
للحصول على المزيد من المعلومات عن أي من هذه المواقع الترفيهية، تفضل بزيارة   فرصة عمل. 54,000

www.parks.ny.govأو قم بتنزيل تطبيق الهاتف المحمول المجاني ،NY State Parks Explorer  أو اتصل
   .تويترو إنستغرامو ،فيسبوك . أيًضا، يمكنكم التواصل عبر518.474.0456 بالرقم

  
( الدعم والخدمات عالية الجودة التي تركز على  OPWDDيوفر مكتب والية نيويورك لألشخاص ذوي إعاقات النمو )

في النمو، بما في ذلك اإلعاقات الذهنية، والشلل الدماغي، ومتالزمة داون، الشخص لألشخاص الذين يعانون من إعاقات 
واضطرابات طيف التوحد، وغيرها من اإلعاقات العصبية. يقدم مكتب والية نيويورك لألشخاص ذوي إعاقات النمو 

(OPWDD الخدمات بشكل مباشر ومن خالل شبكة تضم أكثر من )ة مكتب والية  مزود غير هادف للربح. تتمثل مهم  600
( في مساعدة الناس على إثراء حياتهم بقدر أكبر بما يشمل تكوين  OPWDDنيويورك لألشخاص ذوي إعاقات النمو )

عالقات ذات مغزى وصحة جيدة ونمو شخصي ومنزل يسمح لهم بالمشاركة في مجتمعهم. لمزيد من المعلومات، تفضل  
  . أنستغرامو تويترو ،فيسبوك أو تواصل معنا على www.opwdd.ny.govبزيارة 

  
يدعم قسم خدمات المحاربين القدامى بوالية نيويورك قدامى المحاربين وأفراد الخدمة وأسرهم في نيويورك، ويقدم العون 
لمساعدتهم في الحصول على المزايا الفيدرالية ومزايا الوالية المكتسبة من خالل خدمتهم في والية نيويورك والواليات  

د من المعلومات حول مزايا المحاربين القدامى، يرجى تحديد موعد مع مستشار مزايا المحاربين القدامى لدى لمزي المتحدة.
   .الموقع اإللكترونيأو على  888-838-7697قسم خدمات المحاربين القدامى بوالية نيويورك على الرقم 

  

  
###  
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