
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 6/ 22 للنشر فوًرا: 

 
 

الحاكمة هوكول تحث سكان نيويورك على االستعداد لعواصف رعدية شديدة وهطول أمطار غزيرة بعد ظهر يوم األربعاء 
 ويوم الخميس 

  
أجزاء من مناطق في غرب نيويورك، والبحيرات اإلصبعية، والشطر الجنوبي، ووسط نيويورك، معرضة لخطر وقوع  

  العواصف المحملة باألمطار الغزيزة والبرد الشديد والرياح المدمرة  عواصف شديدة يوم األربعاء بعد الظهر مع بعض
  

  بوصات في الساعة في مناطق الشطر الجنوبي 3-2من المحتمل هطول األمطار بمقدار 
  

  قد تحدث فيضانات مفاجئة بعد ساعات من بدء هطول األمطار في المناطق المنخفضة ومناطق الصرف الضعيف
  

نحث سكان نيويورك على توخي الحذر والبقاء في حالة تأهب للظروف الجوية المتغيرة وخاصة خالل السفر مساء يوم  
  األربعاء

  
  

حثت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على االستعداد لطقس قاسي محتمل في جميع أنحاء شمال والية نيويورك  
المتوقع أن ينتج عن نظام الطقس هذا أمطار غزيرة وعواصف رعدية ستؤثر على   ابتداًء من بعد ظهر يوم األربعاء. من

  3-2أجزاء من غرب نيويورك والبحيرات اإلصبعية ووسط نيويورك وخاصة الشطر الجنوبي، حيث هناك احتمال لسقوط 
صة من البرد، بو 1بوصات من األمطار في الساعة. سينتج عن هذه العواصف جوالت من األمطار الغزيرة، وحوالي 

والرياح المدمرة، كما أنه نظًرا لسرعة العواصف البطيئة، يمكن أن تحدث فيضانات مفاجئة في المناطق المنخفضة ومناطق  
  الصرف الضعيف في غضون ساعات من هطول األمطار.

  
ساعة القادمة وإيالء   24نحث سكان نيويورك على توخي الحذر الشديد في حالة السفر في المناطق المتأثرة على مدار الـ 

 اهتمام شديد للتنبؤات الجوية المحلية.  
  

"من المتوقع أن تشهد الوالية كميات مختلطة من األمطار الغزيرة والرياح الشديدة وبعض البرد ابتداًء  قالت الحاكمة هوكول
"أريد أن يستعد سكان نيويورك لألمطار من اليوم وتستمر طوال الليل، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات في مناطق معينة". 

  الغزيرة حيث تراقب وكاالت واليتنا التنبؤات الجوية ومستعدة لمساعدة زمالئنا في نيويورك، إذا لزم األمر."
  

أصدرت هيئة الخدمة الوطنية لتنبؤات الطقس بالفعل مراقبة الفيضانات لمقاطعات كايوغا وشيمونج وأونتاريو وشويلر وسينيكا 
وبين وتيوجا وتومبكينز وواين وياتس حتى وقت متأخر من يوم األربعاء. يمكن أن تشهد المناطق التي هي ضمن المراقبة  وست

بوصات من األمطار لكل منها. قد يؤدي جريان العاصفة المفرط إلى  3-1عدة جوالت من العواصف الرعدية تنتج ما بين  
  ا من المواقع المنخفضة والمعرضة للفيضانات.فيضانات األنهار والجداول ومجاري المياه وغيره

  
لهيئة الخدمة الوطنية لتنبؤات الطقس.  الموقع اإللكترونيللحصول على قائمة كاملة بتنبيهات وتوقعات الطقس، تفضل بزيارة 

على  NY Alertيتم تشجيع سكان نيويورك أيًضا على االشتراك في تنبيهات الطوارئ من خالل االشتراك في 
https://alert.ny.gov  وهي خدمة مجانية توفر معلومات الطوارئ الهامة لهاتفك الخلوي أو لجهاز الكمبيوتر الخاص ،

  بك.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VOOVvCoMA%2FCZ02JVyXrqikCEWJIJu8nj%2FqGFrE8lW0w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falert.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tpO5GL5o9vqFxuxzAPk2BiE%2F1GSmp%2BF8v74HfwJPiR8%3D&reserved=0


  
"هذه العاصفة لديها القدرة على إسقاط كمية كبيرة   قالت جاكي براي مفوضة قسم خدمات الطوارئ واألمن الداخلي بالوالية،

من األمطار خالل إطار زمني مكثف. يجب أن يكون سكان نيويورك على استعداد، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الشطر 
حقيقيًا في هذه الحاالت، لذلك إذا وجدت نفسك في منطقة تحت مراقبة الفيضانات،  الجنوبي. تشكل الفيضانات المفاجئة تهديًدا 

  ال تقود أبًدا عبر طريق غمرته المياه." - فابق في حالة تأهب، وتحقق من سالمة أحبائك وجيرانك إذا كان ذلك آمنًا، وتذكر 
  

  استعدادات الوكاالت
  

  قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ
عمليات الطوارئ التابع لقسم األمن الداخلي بوالية نيويورك وخدمات الطوارئ بمراقبة الطقس وظروف السفر،   يقوم مركز

وسينسق احتياجات االستجابة مع الحكومات المحلية. مخزونات الوالية جاهزة لنشر األصول في األحياء المحلية لدعم أي  
ة المتنقلة، والبطانيات،  احتياجات متعلقة بالعواصف، بما في ذلك المضخات، وال مناشير، وأكياس الرمل، والمولدات، واألسرَّ

 وعبوات المياه. 
  

  إدارة النقل
من المشرفين والمشغلين. جميع الموظفين الميدانيين  3,370تراقب إدارة النقل ظروف الطقس ومستعدة للتصدي مع أكثر من 

يمكن تشكيل فرق الموظفين في أي نوع من طاقم االستجابة المطلوبة )االستجابة   جاهزون للمشاركة واالستجابة بشكل كامل.
ب، تنظيف بالوعات الصرف الصحي، القطع واإلسقاط، إشارات المرور، إلخ(.  للفيضانات، تقطيع الخشب، التحميل والسح
  أعداد المعدات على مستوى الوالية كاآلتي: 

  

  شاحنة قالبة كبيرة 1,616 •

  جرافة كبيرة 317 •

  حفارة مجنزرة وذات عجالت 87 •

  آلة تقطيع خشب 77 •

  آلة تمهيد التربة 20 •

  سيارة كاسحة 43 •

  شاحنات شفط مع نفاثات صرف صحي 7 •

  شاحنة قادوسية ألطقم األشجار 15 •

  
  هيئة الطريق السريع

مشغاًل ومشرفًا على االستعداد لالستجابة ألي مشكالت متعلقة بالرياح أو الفيضانات في   632تمتلك هيئة الطريق السريع 
، وشاحنات الحراثة / التفريغ، وشاحنات التحميل الكبيرة،  جميع أنحاء الوالية من خالل الحفارات الصغيرة إلى متوسطة الحجم

ولوحات الرسائل المتغيرة المتنقلة، وأبراج اإلضاءة المتنقلة، وقاطرات نقل المضخات األصغر والمعدات، باإلضافة إلى  
ات الرسائل المتغيرة الالفتات وأجهزة التحكم في حركة المرور األخرى المتاحة ألي تحويالت أو إغالقات. يتم استخدام الفت

  ووسائل التواصل االجتماعي لتنبيه سائقي المركبات بأحوال الطقس على الطريق السريع.
  

  أعداد المعدات على مستوى الوالية كاآلتي: 

  شاحنة قالبة كبيرة وصغيرة 360 •

  شاحنة تحميل 62 •

  مقطورة 34 •

  شاحنات شفط 5 •

  حفارة 16 •

  آالت تقطيع أغصان 9 •

  منشار كهربائي 99 •



  شاحنة نقل جوي 19 •

  جرافة انزالقية 22 •

 مولًدا متنقال  84 •
 
ً  

  وحدة إضاءة متنقلة 68 •

  
والذي يتوفر للتنزيل مجانًا على أجهزة   تطبيق الهاتف المحمول  تشجع هيئة الطريق السريع سائقي المركبات على تنزيل

iPhone  وAndroid.  يوفر التطبيق لسائقي المركبات إمكانية الوصول المباشر إلى كاميرات المرور المباشرة، ومعلومات
حركة المرور، ومساعدة المالحة في الوقت الفعلي أثناء التنقل. كما يمكن لسائقي المركبات االشتراك في خدمة رسائل البريد  

م أحدث المعلومات بشأن أحوال حركة المرور على طول الطريق، يُرجى   TRANSalertاإللكتروني  التي تقد ِّ
لالطالع على خريطة تفاعلية   thruway.ny.gov عبر تويتر وزيارة الموقع اإللكتروني @ThruwayTraffic متابعة

  توضح أحوال حركة المرور بخصوص الطريق السريع والطرق األخرى في والية نيويورك.
  

 إدارة الحفاظ على البيئة 
ضباط شرطة الحفاظ على البيئة، وحراس الغابات، وموظفو إدارة الطوارئ، والموظفون اإلقليميون من إدارة الحفاظ على  
البيئة في حالة تأهب ويراقبون تطور الوضع ويقومون بدوريات نشطة في المناطق والبنية التحتية التي يحتمل أن تتأثر  

ميع األصول المتاحة، بما في ذلك فرق اإلنقاذ المائي السريع، متمركزة للمساعدة في أي استجابة  بالطقس القاسي. ج
  للطوارئ.

  
 مكتب المتنزهات والترفيه والمحافظة التاريخية 

شرطة متنزهات والية نيويورك وموظفي المتنزهات في حالة تأهب ويراقبون عن كثب أحوال الطقس وتأثيراته. يجب على  
أو االتصال بمكتب المتنزهات المحلي للحصول على آخر التحديثات المتعلقة   parks.ny.govالمتنزهات مراجعة زائري 

ه، ومواعيد الفتح واإلغالق.   بساعات التنزُّ
  
  يئة الطاقة في نيويورك/ شركة القناةه

(ومؤسسة قناة والية نيويورك بمراقبة الظروف الجوية وإعداد جميع األصول لعوائق  NYPAتقوم هيئة الطاقة في نيويورك ) 
ووممثلو القنوات على اتصال وثيق مع مسؤولي إدارة الطوارئ في الوالية والمقاطعات والمناطق  NYPAالطقس. ستظل 
وأفراد آخرين إذا لزم األمر. ستستمر مؤسسة القناة في إبالغ   NYPAمستعدة إلرسال ونقل أفراد  NYPAالمحلية. إن 

ألفراد الجمهور االشتراك لتلقي هذه اإلشعارات   الجمهور بالمستجدات حسب الحاجة من خالل تنبيهات إشعار البحارة. يمكن 
  .الموقع اإللكتروني لمؤسسة القناةعلى 

  
 إدارة الخدمة العامة  

عاماًل مستعدين للمشاركة في جهود تقييم األضرار واالستجابة واإلصالح  5,500رب من تضم مرافق نيويورك ما يق 
والترميم في جميع أنحاء والية نيويورك لهذه الحدث. سيتتبع موظفو الوكالة عمل المرافق طوال فترة الحدث ويضمنوا قيام  

 ثيرات.  المرافق بنقل الموظفين المناسبين إلى المناطق التي تعاني من أكبر التأ
  

 شرطة والية نيويورك 
يتم تنظيم جميع شرطة الوالية مستعدة لنشر فرق إنقاذ بالمياه السريعة وقوات إضافية، حسب الحاجة، في المناطق المتضررة. 

المركبات المتخصصة لشرطة الوالية، بما في ذلك مركبات الدفع الرباعي ومركبات المهام المساعدة، وهي جاهزة لالستجابة 
 الفورية. تم اختبار جميع معدات الطوارئ واالتصاالت الخاصة بالقوات.  

  
  نصائح السالمة في األحوال الجوية القاسية

  االستعداد

ف على  • المقاطعة التي تقيم فيها وأسماء المدن القريبة. يتم إصدار التحذيرات المتعلقة بأحوال الطقس القاسية على تعرَّ
  أساس المقاطعة.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=50Nbwce4wOaBwugvBJm55MWwrvpy1AZKYu1dHLMFTw0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fnys-thruway-authority%2Fid1219981541%3Fls%3D1%26mt%3D8&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2ctCKsdwB3%2BsPR46yOFzXLEnYKQhaJTMO250H7HRsM0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dgov.ny.thruway.nysta&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Mkf9KsZ%2BL0iGaR4ZjNj3ujFSGrqEXloJjiEn4fZkAMA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oZALzSaxUrjfROkG9ALTGcCQaeQtKnQOUG%2F%2B35t159g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FThruwayTraffic&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hmvBqadzdCf4HW%2F9gQiXU3Ve93tSvPAqW5kLV1oSKpQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FThruwayTraffic&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hmvBqadzdCf4HW%2F9gQiXU3Ve93tSvPAqW5kLV1oSKpQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FThruwayTraffic&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hmvBqadzdCf4HW%2F9gQiXU3Ve93tSvPAqW5kLV1oSKpQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmap%2Findex.html%3Flayer%3Dcameras&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cEidkniNb80Ep9IZ%2BsBJzgw3%2BMXg3w7hGt5%2F81xaKs4%3D&reserved=0
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ف على الطريق األكثر أمانًا من منزلك أو عملك إلى األرض المرتفعة اآلمنة التي ينبغي أن تتوفر لديك للمغادرة  • تعرَّ
  سريعًا.

  ضع خطة "هروب األسرة" وتدرب عليها وحدد مكان لاللتقاء في حالة فقدان أحد أفراد األسرة. •

لة بجميع األشياء الثمينة ويشمل ذلك األثاث، والمالبس، والممتلكات الشخصية األخرى. ضع  • قم بإعداد قائمة مفصَّ
  القائمة في مكان آمن.

قم بتوفير مخزون احتياطي من مستلزمات الطوارئ التي تشمل الطعام المعلَّب، واألدوية، ولوازم اإلسعافات   •
ن مياه   الشرب في حاويات نظيفة ومغلقة. األولية، ومياه الشرب. خز ِّ

ط لما ستفعله مع حيواناتك األليفة. •   خط ِّ

  توفير راديو محمول ومصابيح يدوية وبطاريات إضافية ومعدات طبخ للطوارئ. •

حافظ على مركبتك مزودة بالوقود أو الشحن. في حالة انقطاع الكهرباء، قد ال تتمكن محطات الوقود من ضخ الوقود  •
  طقم لوازم صغير للكوارث في صندوق سيارتك.  لعدة أيام. ضع

 ضعوا مستلزمات الكوارث في متناول اليدين، وتشمل ما يلي:   •

  كشَّافات وبطاريات إضافية
  جهاز السلكي يعمل بالبطارية وبطاريات إضافية 

  طقم ودليل اإلسعافات األولية
  الطعام والماء في حالة الطوارئ

  فاتحة علب غير كهربائية
  أساسية أدوية

اف اآللي   دفتر شيكات، ونقوًدا، وبطاقات ائتمان، وبطاقات ماكينات الصرَّ
  

  الفيضانات المفاجئة

  ال تحاول أبًدا القيادة على طريق غمرته المياه. استدر واذهب في طريق آخر. •

  إذا كنت في سيارتك وبدأت المياه في االرتفاع بسرعة من حولك، اترك السيارة على الفور. •

ال تقلل من شأن القوة التدميرية للمياه سريعة الحركة. يمكن لقدمين من مياه الفيضانات سريعة الحركة أن تجعل  •
  يارات عن الطريق أو الجسر.سيارتك تطفو، ويمكن للمياه التي تتحرك بسرعة ميلين في الساعة أن تدفع الس

  
  البرق 

ثانية أو أقل، فإن البرق قريب بما   30: إذا كان الوقت بين ظهور وميض البرق وسماع الرعد 30-30اتبع قاعدة  •
  دقيقة قبل مغادرة الملجأ. 30بعد وميض البرق األخير، انتظر يكفي ليعصف بك. ابحث عن ملجأ على الفور. 

يضرب البرق األشياء الطويلة. إذا كنت فوق شجرة، فانزل بسرعة تحتها وانحني ألسفل إذا كنت في منطقة   •
  مكشوفة.

تعد عن  إذا لم تتمكن من الوصول إلى ملجأ، فابتعد عن األشجار. إذا لم يكن هناك ملجأ، فانحني في العراء، واب •
  الشجرة بمقدار ضعف ارتفاعها.

  
للمزيد من نصائح السالمة، يُرجى زيارة صفحة موقع نصائح السالمة الخاصة بقسم والية نيويورك لألمن الوطني وخدمات  

  .www.dhses.ny.gov/safety الطوارئ على
  
###  
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