
 
 الحاكمة كاثي هوكول 19/7/2022 للنشر فوًرا:

 
 

   الحاكمة هوكول تعلن عن تعيينات إدارية
  
  

 أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن تعيينات إدارية جديدة.  
  

فريق للمساعدة في  "بينما نمضي بواليتنا إلى األمام، فإن من األهمية بمكان أن يكون لدينا أفضل وألمع قالت الحاكمة هوكول، 
هؤالء األفراد المتميزون لديهم سجل حافل في الخدمة العامة والمهارة والمثابرة إلحداث   تحقيق تغيير حقيقي لسكان نيويورك.

 تأثير هادف في حياة سكان نيويورك وأنا أتطلع إلى االستمرار في مواجهة التحديات األكثر إلحاًحا في الوالية معهم." 
  

عملت ستايسي في الغرفة التنفيذية لمدة عام تقريبًا أوالً كرئيسة   رئيسة ديوان الحاكمة. في منصبستايسي لينش  تعيينتم 
للموظفين لنائب الحاكم ومؤخراً كمستشار أول للحاكمة. في السابق، شغلت ستايسي منصب نائبة مدير الشؤون الحكومية 

ا الدور، أدارت العالقات والتفاعالت بين وكاالت المدينة وأصحاب المصالح  الدولية في مكتب عمدة مدينة نيويورك. في هذ
الرئيسيين في المجتمع والحكومة بينما قادت أيًضا الشؤون العامة للسيدة األولى السابقة تشيرلين ماكراي. وبما أنها قد خدمت 

مجموعة متنوعة من المشاريع بما في ذلك  في مكتب العمدة دي بالسيو لما يقرب من عقد من الزمان فقد عملت ستايسي في 
( وتطوير إطار عمل برنامج إزدهار اإلخوة واألخوا وتحديد الموارد للحفاظ على  PPEتوزيع معدات الوقاية الشخصية )

مركز مالكوم اكس وبيتي شهاباز التذكاري والثقافي مفتوحاً والمزيد. كما أسست ستايسي وتترأس بنات الحركة في أوقات  
وهي جماعة أخوية من النساء اللواتي اجتمعن لمواصلة إرثهن من الخدمة وااللتزام بالنضال من أجل العدالة   فراغها

 والمساواة. حصلت ستايسي على دكتوراه في القانون من جامعة كوينيبياك وبكالوريوس في اآلداب من جامعة هامبتون.  
  

في هذا الدور، تقود التنسيق والتنفيذ على مستوى الوالية   تحتية.نائبة مدير البنية ال في منصبمينيلي دي كو  تم تعيين
لمختلف البرامج التي يمولها قانون البنية التحتية الفيدرالية بين الحزبين فضالً عن توفير الدعم االستراتيجي لمشاريع البناء  

ية في مكتب عمدة مدينة نيويورك حيث  ذات األولوية. قبل انضمامها إلى الوالية، عملت مينيلي كمديةر للمشاريع الرأسمال
أدارت تسليم المشاريع المعقدة متعددة أصحاب المصالح للمدينة. بدأت حياتها المهنية في االستشارات الهندسية بالعمل عبر 

مجموعة واسعة من مشاريع تطوير النقل والجسور والمرافق. ومينيلي حاصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية من  
 كلية تاندون للهندسة بجامعة نيويورك وماجستير العلوم في إدارة االستدامة من جامعة كولومبيا.  

  
شغلت سيتا مؤخًرا منصب نائب سكرتير التعيينات.  نائبة أمين التعيينات والموارد البشرية. في منصبسيتا فاي  تم تعيين

ل التنفيذي. في السابق، كانت سيتا مديرة السياسات في إدارة  انضمت إلى الغرفة التنفيذية كمستشارة أولى لفريق االنتقا
الزراعة واألسواق. دخلت حكومة الوالية من خالل برنامج إمباير ستيت للزمالء وشغلت منصب كبيرة مستشاري نائبة 

ائي وسائط الحاكم آنذاك كاثي هوكول. قبل الخدمة الحكومية، كانت سيتا معلمة ووكيلة تغيير ثقافي تشغل مناصب كأخص
مكتبة مدرسية في مدرسة كوبرستاون المركزية ومعلمة ابتدائي ومعلمة برنامج ما بعد المدرسة في منطقة مدرسة مدينة 
أونونتا. تفخر سيتا بالعيش في أونيونتا، وهي تشارك بنشاط في مجتمعها وتعمل كرئيسة سابقة لمجلس إدارة الفرص في  

لعلوم في تعليم الطفولة من جامعة والية نيويورك أونيونتا وماجستير العلوم في علوم  أوستيغو. وهي حاصلة على بكالوريوس ا
( كورتالند كما درست الموارد  SUNYالمعلومات من جامعة ألباني وشهادة الدراسات المتقدمة في اإلدارة التربوية من )

 البشرية في كلية القانون في ألباني.  
  



. في هذا الدور، ستدعم نيكول مدير عمليات الوالية رئيسة ديوان مدير عمليات الوالية في منصب نيكول ميليوريفيتم تعيين 
وكالة وسلطة حكومية. قبل انضمامها إلى الغرفة التنفيذية، كانت نيكول  70فريقًا لمحفظة السياسات وأكثر من  12في إدارة 

ا كمستشارة للسياسات والحكومات الدولية في مكتب نائبة مدير الحملة في حملة لرئاسة بلدية مدينة نيويورك وعملت سابقً 
عمدة مدينة نيويورك ورئيسةً للموظفين في مكتب عضو جمعية والية نيويورك. ونيكول خريجة جامعية من الجيل األول  

 وتحمل بكالوريوس اآلداب في التنمية المستدامة من جامعة كولومبيا. نشأت وتعيش في ستاتين آيالند.  
  

. شغل إدغار سابقًا منصب مدير الشؤون اإلقليمية لوالية داونستيت  نائب سكرتير الحاكمةفي منصب  دغار سانتاناإتم تعيين 
في الغرفة التنفيذية. قبل انضمامه إلى الغرفة التنفيذية شغل منصب مدير الشؤون السياسية والحكومية لصندوق تنظيم عمال 

هنية فقد شغل إدغار منصب نائب المدير التنفيذي للجنة الديمقراطية لوالية  المنطقة الشرقية. وفي وقت سابق من حياته الم
. قبل أدواره في والية نيويورك  2008نيويورك والمدير السياسي للشمال الشرقي لهيالري كلينتون لمنصب الرئيس في عام 

لمشارك للجنة العد الكامل لتعداد  عمل إدغار في العديد من المجالس حيث عمل كأمين لمجلس التعليم في يونكرز والرئيس ا
. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال وماجستير إدارة األعمال من جامعة  2020مقاطعة ويستشستر 

فوردهام. كما حصل أيًضا على درجة الماجستير في إدارة العلوم في اإلدارة العامة من جامعة ويلمنغتون مركز الدراسات 
   العليا ويلسون.

  
. عمل تود في العديد من المناصب القيادية في القطاع العام.  نائب مدير عمليات الواليةفي منصب  تود ويستهوستم تعيين 

وفي اآلونة األخيرة، كان تود رئيًسا للموظفين في إدارة النقل في والية نيويورك. في هذا الدور، ساعد تود في إدارة وكالة  
اف والتوجيه لدعم العمليات. بصفته المدير اإلقليمي لهدسون فالي، شغل منصب القائد  موظف يوفرون اإلشر 8,200تضم 

( وإدارتها في  NYSDOT( وكان مسؤوالً عن اإلشراف على برامج )NYSDOTوالمسؤول عن أكبر منطقة في ) 
ى مستوى الوالية، خدم  مقاطعات ويستشستر وروكالند وأورانج وبوتنام ودوتشيس وكولومبيا وأولستر. إضافة إلى أدواره عل

تود أيًضا في الجيش األمريكي كضابط في سالح الفرسان. وهو مهندس عن طريق الممارسة وحصل على بكالوريوس العلوم  
 في الهندسة المدنية من معهد رينيسالر بوليتكنيك.  
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