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  المتنزهات الحاكمة هوكول تعلن عن مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين مرشحين إلدارة 
   
   

  مرشحين جدد إلدارة المتنزهات.  على الشيوخ مجلس  مصادقة عن اليوم هوكول كاثي الحاكمة أعلنت
   

"تحظى نيويورك بثروة من المتنزهات والمسارات الطبيعية في جميع أرجاء الوالية، وتستحق قادة أقوياء ومخضرمين  
"من نياجارا فولز   قالت الحاكمة هوكول.يعملون بال كلل لضمان استمتاع الزوار بجمال الطبيعة الذي يتجلى في متنزهاتنا،" 

إلى مونتوك بوينت، تعد المتنزهات والمواقع التاريخية في واليتنا كنًزا يجب أن يتمتع به كل شخص في نيويورك، وأنا أتطلع 
  إلى أن يكثف هؤالء المرشحون جهودنا لتحديث نظام المتنزهات وتحسين الخدمات." 

  

في متنزه مقاطعة ساراتوغا الحكومي، لجنة المتنزهات والترفيه  للعمل  راؤول "روكي" أغيريتمت المصادقة على تعيين  
يشغل السيد أغيري حاليًا منصب نائب المدير التنفيذي في مجلس آديرونداك. بصفته نائبًا للمدير،   والمحافظة على التاريخ.

للمجلس على مستوى الوالية في  يعمل السيد أغيري مديًرا للعمليات ويعمل على نطاق المنظمة بأسرها لدعم التأثير اإليجابي 
مجال المحافظة. يقع مجلس آديرونداك في بلدة إليزابيث تاون بنيويورك، ويُعد شريًكا موثوقًا في جهود حماية الحياة البرية 
والهواء النقي والماء النظيف لمتنزه آديرونداك ويعمل على الحفاظ على المساحات الخضراء بنيويورك. قبل االنضمام إلى  

جنة، كان السيد أغيري يعمل كبير مديري مشروع المحافظة في منظمة مونادنوك للمحافظة في كين بنيوهامشير. بدأ  الل
أغيري مسيرته المهنية في إدارة المتنزهات الوطنية بالعمل كحارس في أحد المتنزهات. يفخر السيد أغيري بأنه تخرج في  

على الماجيستير في إدارة الموارد والحفاظ عليها من جامعة أنطاكية في  كلية جامعة والية نيويورك في كورتالند، ثم حصل 
  سيكون السيد أغيري هو الصوت الالتيني الوحيد في هذا المجلس. نيو إنجالند.

  
تشغل السيدة مونسيل منصب المديرة  لجنة متنزهات ليك جورج.للعمل في   تعيين كاثرين فليك مونسيلتمت المصاقة على 

بعد أن   2003التنفيذية ورئيسة مجلس اإلدارة لشركة فورت ويليام هنري في ليك جورج بنيويورك. وقد شغلته منذ عام 
سنوات في العمل كمديرة مالية. باإلضافة إلى هذا المنصب، للسيدة مونسيل دور فعال في مجتمعها من خالل العمل  10قضت 

سسة التنمية االقتصادية في مقاطعة وارن، ولجنة مجتمع التنمية االقتصادية والسياحية بمقاطعة وارن، وكانت  في مجلس مؤ
 عضًوا مؤسًسا لجمعية الحرب الهندية والفرنسية في منطقة ليك جورج.  

  
تنزهات والترفيه  متنزه ثاوزاندز آيالند الحكومي، لجنة المللعمل في  مايكل جيه تشافوستيتمت المصادقة على تعيين 

مقاطعة في نيويورك )  ، . يدير السيد تشافوستي مشروعين تجاريين صغيرتين بنورث كانتري،والمحافظة على التاريخ
 Cup of Joy( ومقهى كاب أوف جوي ) French Town Marketجيفيرسون(. فهو يمتلك مركز التسوق فرنش تاون )

Cafe .)  ويقع هذان العمالن التجاريان في بلدة كاب فينسنت بنيويورك. وإلى جانب أعماله التجارية، يدعم السيد تشافوستي
مجتمعه المحلي حيث عمل كرئيس للغرفة التجارية لكيب فينسنت لمدة اثني عشرة سنة. السيد تشافوستي هو أيًضا عضو في  

لية لتطوير الواجهة البحرية. وقد تخرج السيد تشافوستي في جامعة والية  اللجنة التوجيهية المحلجنة أخالقيات المقاطعة و
  نيويورك في كانتون.

  
متنزه نياغارا فرونتيير الحكومي، لجنة المتنزهات والترفيه للعمل في ساميكا سوليفان تمت المصادقة على تعيين 

ز باكارد كورت المجتمعي لهيئة اإلسكان بمدينة  . تشغل السيدة سوليفان حاليًا منصب مديرة مركوالمحافظة على التاريخ
. حظيت السيدة سوليفان بمسيرة مهنية حافلة في منطقة غرب نيويورك من خالل  2013نياجارا فولز، حيث تعمل منذ عام 



 Project(، ومجموعة بروجكت وايز )Planned Parenthoodعملها في: جمعية تنظيم األسرة األمريكية )
W.I.S.E ( ومكتب شباب مقاطعة نياجارا ،).Niagara County Youth Bureau ومركز نياجارا للفنون والثقافة ،)

(Niagara Arts and Cultural Center( ومركز سانت أوغستين ،)St Augustine Center  ومكتب خدمات ،)
 الطفل واألسرة. وتقيم السيدة سوليفان في مدينة نياجارا فولز.  

  
متنزه تاكونيك الحكومي، لجنة المتنزهات والترفيه والمحافظة على  للعمل في ليندا تارانت ريد تمت المصادقة على تعيين 

تشغل السيدة تارانت ريد منصب المديرة التنفيذية لمنظمة لينكولن بارك للمحافظة وتتمثل مهمتها في التثقيف   .التاريخ
 grow! Lincoln Parkولن أفينو وما وراءه. تعمل السيدة تارانت ريد مديرة مشروع "واالحتفاء بالتاريخ الحافل لممر لينك

Community Garden حينما أنشأت المتنزه المجتمعي في   2011" )ازرع! المتنزه المجتمعي للينكولن بارك( منذ عام
على الفصل العنصري في مدرسة  حي لينكولن بارك بنيو روتشيل إلحياء الذكرى الخمسين لكفاح اآلباء والطالب للقضاء 

قدم مربع في حي لينكولن بارك بالحرم   10,000. تقع المزرعة الحضرية التي تبلغ مساحتها 1961لينكولن االبتدائية عام 
الجامعي السابق للمدرسة، في قلب ثاني أكبر مدينة بمقاطعة ويستتشستر. تستعين جامعة هارفارد وجامعة كولومبيا وكلية أيونا  

ه السيدة تارانت ريد الحضري كأساس لدوراتهم حول المشهد الحضري واالستدامة. السيدة تارانت هي أيًضا المؤلفة بمتنز
 الناشرة لكتاب: "اكتشاف أمريكا السوداء: من عصر االكتشاف إلى القرن الحادي والعشرين".  
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