
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 6/ 22 للنشر فوًرا: 

 
 

  النقص لمعالجة بالوالية اإلنقاذ أفراد أجور  على زيادات عن تعلن هوكول الحاكمة
  

  الوالية ومسابح شواطئ في للموظفين الرقمية، التوظيف حملة ذلك في بما جارية، اإلنقاذ أفراد تجنيد جهود
  

في المائة لجذب المرشحين المؤهلين والمساعدة في ضمان  34 إلى تصل بنسبة بالوالية اإلنقاذ أفراد  أجور زيادة  تمت
  ساعات العمل الصيفية الكاملة

  
  

أوعزت الحاكمة كاثي هوكول اليوم بزيادة أجور أفراد اإلنقاذ بالوالية للمساعدة في معالجة النقص في الموظفين في شواطئ 
ومسابح حدائق والية نيويورك ومخيمات إدارة المحافظة على البيئة ومناطق استخدام الشواطئ في ساعات النهار. ستزداد 

 20دوالًرا للساعة إلى  14.95في المائة، من  34في مرافق شمال الوالية بنسبة  معدالت األجور األولية ألفراد اإلنقاذ 
  22دوالًرا للساعة إلى   18.15في المائة ألفراد اإلنقاذ في المرافق الواقعة في وسط الوالية، من  21دوالًرا للساعة، و
  دوالًرا للساعة.

  
قالت الحاكمة  طئنا وأحواض السباحة العامة هذا الصيف:" "يستحق جميع سكان نيويورك الفرصة لالستمتاع بأمان بشوا

"مع وجود نقص في أفراد اإلنقاذ يهدد الوصول إلى مرافق السباحة، فإننا نقوم بتوظيف المزيد من رجال اإلنقاذ بقوة   هوكول.
   لضمان الوصول اآلمن إلى االستجمام في الهواء الطلق خالل أشهر الصيف."

  
الجديدة حيز التنفيذ على الفور ألفراد اإلنقاذ في مرافق السباحة التي يديرها مكتب الحدائق والترفيه  ستدخل معدالت األجور

  70والمحافظة على التاريخ وإدارة الحفاظ على البيئة. توفر حدائق الوالية أفراد إنقاذ في حمامات السباحة والشواطئ في 
منقذًا. وسيشمل  40شاطئًا مع أكثر من  17( على DECظ على البيئة ) متنزًها في جميع أنحاء الوالية. تشرف إدارة الحفا

وستواصل (. CUNY( وجامعة مدينة نيويورك )SUNYهذا أيًضا أفراد اإلنقاذ الذين تستخدمهم جامعة والية نيويورك ) 
  وكاالت الوالية التقدم في المناقشات مع جامعة المهن المتحدة للوصول إلى نتيجة مفيدة لجميع األطراف.

  
في المائة،   30ستزيد معدالت األجور أيًضا ألفراد اإلنقاذ الذين لديهم أكثر من موسمين من الخبرة، من خمسة في المائة إلى 

  حسب الموقع والخبرة.
  

م حدا  Digital Recruitmentئق الوالية دورات عند الطلب العتماد أفراد اإلنقاذ وأطلقت أيًضا حملة توظيف رقمية ) تُنظ ِّ
Campaign مليون مرة من الظهور حتى اآلن عبر مجموعة متنوعة من    1.2( ألفراد اإلنقاذ اكتسبت بالفعل ما يقرب من

يوليو/تموز   4، وستستمر حتى Vistarو YouTubeو Indeedو Instagramو Facebookالمنصات، بما في ذلك 
  على األقل. 2022

  
عاًما في معظم أنحاء الوالية، وهي اآلن تعمل بشكل   15في العام األول، خفضت نيويورك الحد األدنى لسن أفراد اإلنقاذ إلى 

الكاملة للموظفين. تفرض   استباقي على تعديل أفراد اإلنقاذ من متنزه إلى آخر لمعالجة النقص حتى الوصول إلى القدرة
مقاطعتا ناسو وسوفولك شروًطا على أفراد اإلنقاذ تختلف عن تلك المتبعة في مناطق أخرى في الوالية، حيث تتطلب شواطئ 

عاًما   15لونغ آيالند مهارات إنقاذ مختلفة عن الشواطئ في مناطق أخرى من الوالية، وبالتالي لم تخفض الحد العمري إلى 
اضي. لمعالجة هذا النقص في لونغ آيالند على وجه الخصوص، عملت وزارة الصحة بالوالية مع مديرية صحة  في العام الم



مقاطعة ناسو لتعديل دورة الشهادات المعتمدة. وافق مركز الصحة البيئية التابع لوزارة الصحة على التغيير، ومن المقرر اآلن  
  يف النقص.عاًما بتخف 15أن تسمح مقاطعة ناسو لمن هم في سن 

  
م إدارة المحافظة على البيئة ) مساء حدث توظيف منقذين في    5إلى  1يونيو/حزيران من الساعة  24( يوم الجمعة DECتُنظ ِّ

كن للمتقدمين الراغبين معرفة  . يمMillion Dollar Beach، يطلق عليه منطقة استخدام شاطئ بحيرة جورج في النهار
موظف موسمي   500( أكثر من DECالمزيد عن التدريب المجاني والشهادات المقدمة. تستخدم إدارة المحافظة على البيئة )

سنويًا لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات طوال موسم الصيف. يجب أن يكون جميع المتقدمين على استعداد للعمل في  
لفرص التوظيف في المخيمات والشواطئ التي تعرضها إدارة   وع والعطالت طوال فصل الصيف.عطالت نهاية األسب

- 2500، أو اتصل بالرقم https://www.dec.ny.gov/about/726.html(، قم بزيارة DECالمحافظة على البيئة )
  .campinfo@dec.ny.gov#، أو بالمراسلة عبر البريد اإللكتروني  1(، داخلي 518) 574

  
"إن تواجد أفراد اإلنقاذ في حدائق والية نيويورك أمر حيوي لحماية ماليين السياح  قال إريك كولسيد، مفوض حدائق الوالية: 

في شواطئ وبرك حدائق الوالية كل عام. بفضل قيادة الحاكمة هوكول، ستساعد هذه الزيادة في األجور التي تشتد الحاجة إليها 
اإلنقاذ السابقين في هاريمان ستيت بارك، أعلم بشكل   في توظيف المزيد من األفراد في فريق حدائق الوالية. بصفتي أحد أفراد 

  مباشر أن إنقاذ الحياة طريقة رائعة لكسب المال واكتساب خبرة وظيفية ذات قيمة وخدمة الجمهور."
  

"مع انطالق موسم الصيف، من المهم للغاية أن نبذل قصارى جهدنا   قال باسل سيغوس، مفوض إدارة المحافظة على البيئة:
للحفاظ على شواطئنا العامة كاملة الموظفين وآمنة مع أفراد مدربين على اإلنقاذ. اليوم، بفضل الحاكمة هوكول، نقدم حوافز  

  طوال أشهر الصيف."أجور جذابة لجذب أفراد اإلنقاذ الالزمين للحفاظ على سالمة زوار آديرونداكس وكاتسكيلز 
  

( بإعالن الحاكمة هوكول الذي يحدد رواتب UUP"ترحب نقابة التعليم العالي ) قال فريد كوال، رئيس نقابة التعليم العالي:
البداية العادلة ألفراد اإلنقاذ في الوالية الذين يعملون بجد. هذه خطوة حيوية تأتي في الوقت المناسب ومفيدة لواليتنا. ستساعد 

تفاقية في تعيين الموظفين الذين تشتد الحاجة إليهم وتعويض أولئك الذين يعرضون حياتهم للخطر لحماية سكان نيويورك.  اال
نتطلع إلى مواصلة العمل مع الحاكمة هوكول بشأن اتفاقية مفاوضة جماعية طويلة األجل لتحسين ظروف العمل لجميع  

  أعضائنا."
  

يجب أن يستوفي رجال اإلنقاذ معايير أهلية معينة، والتي تشمل إكمال إجراءات التأهيل بنجاح قبل تعيينهم. للحصول على 
. ستتم إضافة  هناالجدول الزمني الحالي لتواريخ التأهيل، ومزيد من المعلومات حول متطلبات التوظيف وتقديم الطلبات، ادخل 

   تواريخ التأهيل الجديدة على أساس متجدد.
 

من المتنزهات والمواقع    250الية نيويورك للمتنزهات واالستجمام والمحافظة التاريخية على أكثر من يشرف مكتب و 
مليون  78التاريخية ومسارات المشي الترفيهية ومالعب الغولف وأحواض الزوارق وغيرها من المرافق التي يزورها 

أو قم بزيارة   518-474-0456صل بالرقم شخص سنويًا. لمزيد من المعلومات حول أي من مناطق الترفيه هذه، ات
parks.ny.govأو تواصل معنا على ، Facebook  أو تابعنا على ،Instagram وTwitter.  

  
شاطئًا تقع في متنزهي آديرونداكس وكاتسكيلز. توفر شواطئ  17مخي ًما و 52تشرف إدارة المحافظة على البيئة على 

( مجموعة متنوعة من الخبرات، بما في ذلك التخييم في الجزيرة، والتخييم في  DECرة المحافظة على البيئة )ومخيمات إدا
ابحث عن   الخيام والمقطورات، ومرافق إطالق القوارب، ومسارات المشي، والشواطئ، ومناطق االستخدام النهاري. 

وهي خريطة تفاعلية تعرض المخيمات، ومواقع المعسكرات البدائية،  - DECinfo Locatorمغامرتك المقبلة باستخدام 
  ومسارات المشي لمسافات طويلة، ومناطق وقوف السيارات، وغيرها من المعلومات للمساعدة في التخطيط للزيارة.

  
###  
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