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  ترشيًحا للسجالت التاريخية على مستوى الوالية والمتنزهات الوطنية 23الحاكمة هوكول تعلن عن 

  
تعكس المواقع تاريًخا متنوًعا بما في ذلك التاريخ االجتماعي األسود والتصنيع والمنظمات الدينية والمدنية والمساكن  

  الخاصة
  

  نيويورك تقود البالد من حيث تحقيق إئتمانات ضريبية تاريخية إلعادة التأهيل على المستوى الفدرالي لعقارات السجل
  
  

ملكية إلى سجالت الوالية   23أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن مجلس الوالية للمحافظة على التاريخ أوصى بإضافة 
جراء تعديل حاسم على توثيق ملكية أخرى. تشمل العقارات المرشحة مدرستين في  والسجالت الوطنية لألماكن التاريخية وإ

بوفالو حيث طورت منظمة بالك باور المحلية مناهجها الخاصة ومعتكف كاتسكيل للنخبة اليهودية ومنشأة شركة تهريب تابعة  
ملك العبيد لجنرال الحرب الثورية لحقبة الحظر في غرب نيويورك. أوصى مجلس الوالية أيًضا بإضافة وثائق عن أنشطة ت

والسيناتور األمريكي ومالك األراضي اإلقليمي البارز فيليب جيه شويلر إلى تخصيص منزله في ألباني وموقع الوالية 
  التاريخي قصر شويلر.

  
جميع أنحاء  "في نيويورك، يشكل تنوعنا مصدر قوتنا وأنا متحمسة جًدا لرؤية سكان نيويورك في  قالت الحاكمة هوكول،

ستساعد هذه اإلضافات المتنوعة إلى السجالت التاريخية على ضمان توفر   الوالية يشاركون بنشاط في المحافظة على تراثنا.
  وفي المستقبل."  -الموارد لحماية المواقع التاريخية حتى يستمر الماضي في إلهامنا اليوم 

  
لوالية والسجالت الوطنية المالكين في إعادة تجديد الممتلكات، مما يجعلها  يمكن أن تساعد القائمة المدرجة في قائمة سجالت ا 

مؤهلة للعديد من برامج وخدمات الحفظ العامة، مثل منح الوالية وائتمانات ضرائب إعادة التأهيل التاريخية الفيدرالية  
  والوالية.

  
"إن إحدى أكثر مهامنا إثارةً في متنزهات   ريخ،قال إريك كولسيد مفوض مكتب الحدائق واالستجمام والمحافظة على التا 

الوالية هي المساعدة في الحفاظ على تاريخ نيويورك. يوفر تأمين االعتراف في سجالت الوالية والسجالت الوطنية لمثل هذه  
رالي والتي  األماكن الموارد والحوافز المحتملة األخرى مثل اإلعفاءات الضريبية على مستوى الوالية وعلى المستوى الفيد

  ستساعد في الحفاظ على هذا التاريخ حياً وحيوياً." 
  

"في كل مرة ينظر فيها مجلس مراجعة الوالية في  قال دانيال ماكاي نائب مفوض المحافظة التاريخية في حدائق الوالية، 
لتراث التاريخي لدعم الموارد  الترشيحات يذهلني عمق واتساع تاريخ واليتنا. تواصل هذه الترشيحات التزام قسم الحفاظ على ا

التاريخية التي يمكن أن تستفيد من االستثمار الذي تحفزه اإلئتمانات الضريبية التاريخية إلعادة التأهيل على المستوى الفدرالي  
بالد في وعلى مستوى الوالية. أنا فخور جًدا بعملنا هنا حيث ذكرت خدمة المتنزهات القومية مؤخًرا أن والية نيويورك تقود ال

  استخدام مثل هذه االعتمادات." 
  

مشروع تجاري في نيويورك مؤهل   466كان هناك  2021و   2017العامة أنه بين عامي  خدمة المتنزهات أبلغتوقد
مليار دوالر على شكل استثمارات خاصة. وهذا الرقم يزيد بمقدار   3.8للحصول على ائتمانات ضريبية تتمثل تقريباً بحوالي 
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روًعا تجاريًا في والية نيويورك للحصول  مش 52مليار دوالر عن أقرب والية بعدنا وهي أوهايو. في العام الماضي، تأهل 
  ماليين دوالر كإستثمار خاص، متجاوًزا جميع الواليات األخرى في البالد. 505على ائتمانات ضريبية على أساس أكثر من 

  
ي عقار تاريخ  1,000على مدى العقد الماضي وافقت الوالية على استخدام إعفاءات ضريبية تجارية إلعادة تأهيل أكثر من 

أجرتها خدمة الحدائق الوطنية على   دراسة مليار دوالر على شكل استثمارات خاصة. تشير 12مما أدى إلى استثمار أكثر من 
وظيفة على المستوى  67,578، ولدت االئتمانات المقدمة إلى مواقع نيويورك 2019و  2015تلك االئتمانات أنه بين عامي 

  مليون دوالر في ضرائب محلية ووالئية وفيدرالية. 195الوطني وأكثر من 
  

إن سجالت والية نيويورك والسجالت الوطنية هي القوائم الرسمية للمباني والهياكل والمقاطعات والمناظر الطبيعية واألشياء  
والمواقع المهمة في التاريخ والهندسة المعمارية وعلم اآلثار وثقافة الوالية والبالد. يوجد في نيويورك سواء فردياً أو كأجزاء  

عقار تاريخي مدرج في السجل الوطني لألماكن التاريخية، قام مالكو العقارات  120,000أكثر من من من مناطق تاريخية 
  والبلديات والمنظمات من المجتمعات عبر الوالية برعاية الترشيحات.

  
العقارات  بمجرد موافقة المفوض على التوصيات، والذي يعمل كمسؤول المحافظة على المواقع التاريخية بالوالية، يتم إدراج 

في سجل والية نيويورك لألماكن التاريخية وترشيحها في السجل الوطني لألماكن التاريخية، حيث تتم مراجعتها وبمجرد  
  .هنا الموافقة عليها، يتم إدخالها في السجل الوطني. الترشيحات متاحة

  
  منطقة العاصمة

  
قصر شويلر هو متحف تاريخي للوالية وقد كان   توثيق إضافي لقصر فيليب شويلر في ألباني في مقاطعة ألباني.       ·

منزل فيليب جون شويلر وهو جنرال في الحرب الثورية وعضو مجلس الشيوخ وعضو األرستقراطية المحلية.  
فشلت وثائقه في تضمين التفاصيل المتعلقة باستعباد   1967عندما أضيف المبنى إلى السجل الوطني في عام 

خصية وبناء القصر وصيانته. إن إضافة هذه الوثائق إلى السجل هي خطوة شويلر للبشر لتكديس ثروته الش
لتصحيح هذا النقص. من بين قصص العبيد الذين عاشوا على األقل جزًءا من حياتهم في قصر شويلر قصة  

برنس الذي تفاوض على بيعه من ضابط بريطاني إلى فيليب شويلر إلنقاذ نفسه من األسر في معسكر ألسرى 
وكالس وديانا وسكيبيو وآدم الذين قدموا عطاءاتهم الخاصة من أجل الحرية بين الجيش البريطاني الحرب؛ 

  خالل الحرب الثورية؛ وسيلفيا التي وجدت عمالً بعد العبودية كعرافة إلعالة أطفالها.
غراي للبيانو عبارة عن  إن شركة بوردمان آند   شركة بوردمان آند غراي للبيانو في ألباني في مقاطعة ألباني.         ·

وأعيد بناؤه   1853مبنى مصنع من أربعة طوابق على شكل حرف ال في شمال ألباني وقد تم تشييده في عام  
. مع بقاء العديد من التفاصيل الصناعية على حالها يتم تحويل  1860بشكل كبير بعد حريق نشب فيه في عام  

  للمحافظة على المواقع التاريخية.المبنى إلى مساكن باستخدام اإلعفاءات الضريبية 
يضم مجمع الكنائس هذا الذي يعود  الكنيسة المشيخية األولى في النسينجبورغ في تروي في مقاطعة رينسيالر.         ·

. القطعة المركزية هي كنيسة 1958إلى عام   1823تاريخه إلى القرن التاسع عشر مراحل بناء متعددة من عام 
مانسكي تم توسيعها وإعادة تشكيلها عدة مرات منذ أن تم االنتهاء من الكنيسة ذات الطراز  إحياء من الطوب الرو

اليوناني األصلي في أربعينيات القرن التاسع عشر. أحدث إضافة هي مدرسة األحد الحديثة في منتصف القرن  
عام هو رمز  . إن توسعها وتطورها التدريجي على مدى ما يقرب من مائتي1958والتي اكتملت في عام 

  للطريقة التي تطورت بها المجتمعات الدينية المحلية.
تم تشييد هذا المبنى المبني من الطوب والتراكوتا  قسم شرطة شينيكتادي في شينيكتادي في مقاطعة شينيكتادي.        ·

  .1973وبقي كذلك حتى عام  1929كمدرسة عامة ولكن تم تحويله إلى مركز شرطة في عام  1889عام 
من قبل إسحاق مارك الذي   1791تم بناء بيت المزرعة هذا عام   مارك هاوس في كولوني في مقاطعة ألباني.        ·

حصل على عقد إيجار من قبل ستيفن فان رينسيالر الثالث في ذلك العام؛ وقد تمت إعادة بنائه بشكل كبير في 
البناء الهولندية في العالم الجديد. كانت المزرعة  أربعينيات القرن التاسع عشر وال يزال يتوافق مع تقاليد 

فدان عبارة عن مجموعة من المزارع المستأجرة األصغر مساحةً والتي قامت  600األصلية التي تبلغ مساحتها 
األسرة بتأجيرها بعد ذلك إلى مستأجرين آخرين وظلت تحت اإليجار حتى تم إلغاء النظام في منتصف القرن  

  .1881تحت سلطة عائلة مارك حتى عام  التاسع عشر. بقيت
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هذا هو منزل جوزيف ألين المحفوظ بشكل  منزل النقيب جوزيف ألين في كاتسكيل فيسينيتي في مقاطعة جرين.        ·
  وهو أحد أفراد أسرار الحرب الثورية وقبطان في البحرية وتاجر. 1814جيد على الطراز الفيدرالي عام  

هذا ترميم لمنزل مزرعة من الطوب اليوناني بني حوالي  مزرعة غودينغ في جسر إيجل في مقاطعة رينسيالر.        ·
مبنى كملحقات. وهو يقدم مثال على مزرعة من القرن التاسع عشر بقيت سليمة   12فدانًا و  42على  1840

  عام.  100بالكامل بشكل استثنائي تديرها عائلة واحدة منذ ما يقرب من 
هذا مثال على إحياء مزرعة يونانية مؤطرة بالخشب بنيت   سويت هومستيد في كوبيك في مقاطعة كولومبيا.       ·

  محفوظة جيًدا مع العديد من المباني الملحقة التاريخية. وما زالت 1845حوالي 
  

  البحيرات اإلصبعية
  

يقع هذا النصب   نصب فانشر التذكاري للحرب العالمية الثانية في موراي فيسينيتي في مقاطعة أورليانز.        ·
التذكاري الذي يبلغ ارتفاعه ثمانية أقدام في قرية فانشر في بلدة موراي في مقاطعة أورليانز. يقع هذا النصب  

  1949التذكاري المصنوع من الحجر الرملي المحلي في المدينة عند تقاطع بارز وقد تم تكريسه في عام 
ذكارية إلحياء ذكرى عشرة جنود محليين قتلوا في  ويتميز بساعة على كل وجه من وجوهه األربعة ولوحة ت

  الحرب العالمية الثانية.
بدأت شركة هيكي فريمان كشركة مصنعة للمالبس  مبنى شركة هيكي فريمان في روتشستر في مقاطعة مونرو.         ·

ن هذا المصنع في  الرجالية الراقية في تسعينيات القرن التاسع عشر في مدينة روتشستر. تم بناء الجزء األول م
القرن الماضي. وهي   1950وخمسينيات  1940وأربعينيات  1920مع توسعات في عشرينيات  1912عام 

  تواصل تصنيع بدالت رجالية راقية في هذا الموقع. 
هذه المقبرة التي أسسها المستوطنون األوروبيون األوائل في  مقبرة فيرفيو في نابولي في مقاطعة أونتاريو.         ·

  .1800القرية حوالي  
هو مثال   1834هذا الهيكل الذي يعود إلى عام   كنيسة شمال بيرغن المشيخية في بيرغن في مقاطعة جينيسي.        ·

على كنيسة ريفية صغيرة بنيت من الحجر والجص. يُظهر برج الجرس واإلضافة والتحسينات األخرى في  
  مة لدور الكنيسة في هذا المجتمع الصغير.العقود التالية التوسعات المتواضعة ولكن المه

مبنى  246تضم منطقة وسط نابولي التاريخية  منطقة وسط نابولي التاريخية في نابولي في مقاطعة أونتاريو.         ·
في قلب هذه القرية الصغيرة الواقعة في شمال الوالية والتي تساهم في طابعها. تتكون من مباٍن في أنماط 

ة من منتصف القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين وتحتوي المنطقة على العديد من  معمارية مختلف
  الهياكل التجارية والمدنية والسكنية والدينية من تلك الفترة.

إن منطقة ساوث ماين ستريت  منطقة نابولي الجنوبية التاريخية الرئيسية في نابولي في مقاطعة أونتاريو.         ·
مسكنًا تم صيانتها جيًدا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل   93التاريخية في نابولي عبارة عن مجموعة من 

ملكة آن واإلحياء االستعماري والعمارة القرن العشرين وتمثل نسًخا متواضعة من اإلمبراطورية الثانية وال
  األمريكية فور سكوير والحرف اليدوية.

  
  وادي موهوك

  
يعتبر المصنع مهماً الرتباطه بواحدة من أهم   اتش ام مصنع إم كواكنبوش في هيركيمير في مقاطعة هيركيمير.         ·

لعشرين. كان المصنع مصنعًا بارًزا للمنتجات الصناعات في القرية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن ا 
المعدنية التي اخترعها رجل األعمال المحلي هنري ماركوس كواكنبوش. وكان من بين أكثرها شعبية كسارة  

وتم تصميم  1996و  1874البندق المحمولة بنابض. تم بناء الجزء األكبر من المصنع على مراحل بين عامي  
  إحياء الرومانسيك من قبل المهندس المعماري يوتيكا فريدريك جوج.  الجزء األكبر منه على طراز 

  
  المنطقة الجنوبية

  
صممه المهندس المعماري الشهير  مستودع أوراق التبغ لغوف وواي وبراند في المايرا في مقاطعة تشيمونغ.  ·  

وكان هذا الهيكل المكون من ثالثة طوابق من الطوب والخشب  1908جوزيف كونسيدين وتم بناؤه في عام 



وظل إلى حد كبير دون تغيير كتذكير مرئي  1928بمثابة مستودع معالجة لشركة تعبئة التبغ البارزة حتى عام  
  ا في المنطقة الجنوبية.بصناعة التبغ التي كانت مزدهرة يوماً  م

تقريبًا  1850يُعد هذا المنزل ذو اإلطار الخشبي الذي يبلغ  ستوويل هاوس في المايرا في مقاطعة تشيمونغ.         ·
مثااًل سليًما ومحفوًظا جيًدا للهندسة المعمارية اليونانية االنتقالية/السكنية اإليطالية التي تعكس األنماط التاريخية 

  ائعة في السابق ولكنها نادرة اآلن في هذا الحي في المايرا.التي كانت ش
والعقار )الذي يعرف اآلن باسم سبيليان( هو  ماكس وجونا فليشمان هاوس في فليشمانز في مقاطعة ديالوير.         ·

نيويورك. المنزل الوحيد الباقي من ستة "أكواخ" صيفية تستخدمها عائلة فليشمان في سينسيناتي وأوهايو ومدينة 
كان لعائلة فليشمان تأثير هائل على التطوير الترفيهي في هذه المنطقة من مقاطعة ديالوير وشجعت الشخصيات 
البارزة األخرى في أواخر القرن التاسع عشر في الفنون واألعمال والسياسة على قضاء الصيف في كاتسكيلز. 

ائي على "كوخ" صيفي من العصر الذهبي على  وهو مثال سليم بشكل استثن 1886تم بناء المنزل في عام  
  طراز العصي واأللواح.

  
  غرب نيويورك

  
  B.U.I.L.Dبمساعدة منظم المجتمع شاول ألينسكي، تم تأسيس  1966تأسست في عام   . B.U.I.L.Dأكاديمية  ·  

 ,Build Unity, Independence, Liberty, and Dignity)بناء ووحدة واستقالل وحرية وكرامة( )
B.U.I.L.D في بوفالو كمنظمة تستخدم االستراتيجيات المحلية لتفكيك التمييز العنصري في العديد من جوانب )

.( في وقت تزامنت فيه الجهود الوطنية إلنهاء عدم المساواة العرقية مع  B.U.I.L.Dالحياة الحضرية.  ظهرت )
ريكيين األفارقة إلى بوفالو. لقد استند إلى أيديولوجية القوة السوداء لتطوير استجابة أكثر حزماً وذات صلة  تدفق األم

لمجموعة متنوعة من القضايا التي يواجهها مجتمع بافالو األسود. على مدار عشرين عاًما تقريبًا ركزت 
(B.U.I.L.D  على مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك التوظيف والتدريب الوظيفي والتمييز في العمل ).

والتعليم والمباني المحكوم عليها والشاغرة والحدائق والشرطة واالرتقاء العرقي. من بين جميع جهود 
(B.U.I.L.D ركزت المنظمة بشكل أساسي على التحكم المجتمعي والمدخالت لتحقيق تغي ). ير إيجابي لمجتمعات

السود في الجانب الشرقي من بافالو. كتعبير عن رغبة السود في تحسين التعليم العام لألطفال السود افتتحت أكاديمية 
(B.U.I.L.D مدرستها االبتدائية الخاصة بها ضمن نظام المدارس العامة في بوفالو والمعروفة باسم أكاديمية )
(B.U.I.L.Dأوصى مجلس مراجعة .) ( الوالية بموقعين من مواقع أكاديميةB.U.I.L.D  للتضمين في السجل )

  الوطني لألماكن التاريخية:
·      

.( في B.U.I.L.D( المعروفة أيًضا باسم أكاديمية )PS 32) 32مدرسة بافالو العامة رقم     ·
ديمية بمثابة أكا 1913حتى عام  32كانت المدرسة العامة رقم   بوفالو في مقاطعة إيري.

(B.U.I.L.D  من ).مهم أيًضا  2009. المبنى مع اإلضافة التي أجريت عام  1977إلى  1969
  كمثال تم الحفاظ عليه جيًدا لمدرسة من أوائل القرن العشرين بأسلوب إحياء تيودور.

.( في B.U.I.L.D( المعروفة أيًضا باسم أكاديمية )PS 92) 92مدرسة بافالو العامة رقم   ·  
بمثابة أكاديمية  1961التي أسست عام  92كانت المدرسة العامة رقم   بوفالو في مقاطعة إيري.

(B.U.I.L.D  من ).1977 ( وحتى حلB.U.I.L.D عام ).تم بناء المبنى على  1983 .
  الطراز الحديث لمنتصف القرن. 

  
تكمن أهمية شقق هول في كونها مثال تمثيلي لمبنى طبي ومبنى  شقق هول في شالالت نياغرا في مقاطعة نياغرا.    ·

سكني متعدد االستخدامات في أوائل القرن العشرين. قام الدكتور فرانك هول وهو طبيب بارز بتمويل بناء المبنى  
دبليو جونسون لتشييد المباني ببنائه كعيادة له ومقر وقامت شركة دبليو اس   1928المكون من ثالثة طوابق في عام  

إقامة لعائلته. يتكون المبنى من مكتبين طبيين ومساحة تجارية في الطابق األرضي وشقق في جميع الطوابق الثالثة  
والطابق السفلي. ترتبط شقق هول بنمو وتطور شالالت نياغرا خالل أوائل القرن العشرين ولتوضيحها لمعيشة 

  ة المتوسطة في وقت ظهرت فيه المدينة كمركز صناعي مزدهر.الطبق
تم تصميم شقق ساغامور المكونة من ثالثة طوابق   شقق ومتاجر ساغامور في شالالت نياغرا في مقاطعة نياغرا.    ·

از  من قبل المهندسين المعماريين كيركباتريك وكانون وهي عبارة عن مبنى متعدد االستخدامات تم تقديمه على طر
ترميم تيودور الذي كان نموذًجا في السابق لتطوير الشقق في أوائل القرن العشرين. قام يوجين سي باتلر وهو بائع  



كواجهة متجر للشركة العائلية   1926زهور محلي بتمويل هذا المبنى السكني المكون من ثالثة طوابق في عام  
تم تشييد المبنى   1927عددة ودفيئة جديدة. في عام  والسكن الشخصي جنبًا إلى جنب مع موقفين للسيارات المت

التجاري متعدد الوحدات المكون من طابق واحد في الموقع لالستفادة من الموقع التجاري البارز. تعكس الملكية نمو  
  وازدهار مدينة شالالت نياغرا خالل أوائل القرن العشرين.

يرتبط مبنى شركة إلينوي للكحول بصناعة التخمير  إيري.مبنى شركة إلينوي للكحول في بوفالو في مقاطعة     ·
والتقطير في بوفالو خالل النصف األول من القرن العشرين وقد لعب دوًرا في عملية تهريب كبيرة غير قانونية أثناء  

وكان الغرض من المبنى الخرساني المسلح   1920الحظر. شيده المقاوالن المحليان تشيسلي وإيرل وهيمباك عام 
ي األصل هو أن يكون بمثابة مستودع لشركة شركة بيسون سيتي للتخزين. أثناء الحظر، كان المبنى هو محور  ف

. من خالل االستفادة من 1929و  1925حلقة تهريب غير قانونية بقيادة شركة الكحول في إلينوي بين عامي 
المركبات المخفية ورصيف تحميل المظهر غير الموصوف للمبنى والنوافذ الزجاجية األصلية وأرصفة تحميل 

السكك الحديدية إلى الغرب تمكنت شركة إلينوي للكحول من إجراء عمليات تهريب واسعة النطاق لعدة سنوات. 
بمجرد اكتشاف هذا المخطط غير القانوني كشفت المحاكمة الناتجة التي استمرت لمدة عام عن تورط العديد من  

  لية وحكومة الوالية وعمال السكك الحديدية والشركة. الوكالء الفاسدين في الحكومة المح
هذه المنطقة الصغيرة   المباني الموجودة في شارع نياغرا في فورث ستريت في شالالت نياغرا في مقاطعة نياجرا.     ·

شارع مهمة كمجموعة من المباني متعددة االستخدامات التي تعكس تاريخ ما كان في السابق ممًرا تجاريًا كثيفًا في 
نياغرا خالل أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وهذا الشارع هو الشريان الرئيسي عبر مدينة 

شالالت نياغرا وكانت المباني في األصل جزًءا من حي تجاري أكبر بكثير. تحتوي هذه المنطقة الصغيرة على  
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.   بعض األمثلة الوحيدة المتبقية لهذا النوع المهم من المباني

تضم المنطقة ستة مباٍن على شارع نياغرا بين الشارع الثالث والشارع الرابع. أحد المباني البارزة هو المنزل 
  .1914السابق لصحيفة نياغرا غازيت الذي بني عام 

  
متنزًها فرديًا ومواقعًا تاريخية  250لتاريخية على أكثر من يشرف مكتب والية نيويورك للمتنزهات واالستجمام والمحافظة ا 

. لمزيد من  2021مليون شخص في عام  78ومسارات ترفيهية وإطالق القوارب وقد زارها عدد قياسي من األشخاص بلغ 
،  parks.ny.govأو تفضل بزيارة  518-474-0456المعلومات حول أي من مناطق االستجمام هذه، اتصل بالرقم 

  .تويتر، أو تابعنا علىفيسبوك تواصل على 
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