
 
 الحاكمة كاثي هوكول    7/2022/ 6 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تعلن عن فتح باب تقديم الطلبات المتحانات الحصول على وظائف في إنفاذ القانون
  

وظيفة للمبتدئين على مستوى الوالية في وزارة المحافظة على   400من المتوقع خالل العام المقبل توفر ما يقرب من 
   البيئة، ومتنزهات الوالية، وجامعة والية نيويورك

  
 أغسطس/آب   3للتقدم لالمتحان حتى  عبر االنترنتيمكن لمقدمي الطلبات تقديم الطلب 

  
  يأتي اإلعالن بعد التزام الحاكمة بالحفاظ على السالمة العامة، وتحسين التنوع بين رتب إنفاذ القانون

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن فترة التقديم مفتوحة اآلن المتحان الخدمة المدنية إلنفاذ القانون في والية نيويورك 
للمبتدئين. سيتم عقد االمتحان، الذي يستخدم لملء الشواغر في وزارة المحافظة على البيئة، ومكتب والية نيويورك 

ريخ، وجامعة والية نيويورك، في فصل الخريف. يمكن للمرشحين المؤهلين تقديم  للمتنزهات والترفيه والمحافظة على التا
 2022أغسطس/آب  3األربعاء الموافق   بالتوقيت الشرقي لألمريكيتين يوم 11:59حتى الساعة  عبر اإلنترنت  الطلبات

 للتقدم لالمتحان. 
  

نح سكان نيويورك الفرصة لالنضمام إلى الجيل القادم من موظفي الخدمة المدنية وإحداث تأثير إيجابي في  "اليوم، نم
"سيساعد هذا االمتحان في ملء الشواغر الهامة لحماية المتنزهات والجامعات   قالت الحاكمة هوكول.مجتمعاتهم،" 

سكان نيويورك. كجزء من التزام إدارتي المستمر   والمؤسسات األخرى في واليتنا، وقبل كل شيء، الحفاظ على سالمة
بالحفاظ على السالمة العامة وتنويع صفوفنا، نشجع سكان نيويورك من جميع الخلفيات على التفكير في مهنة مجدية ومجزية  

  في الخدمة العامة وتقديم الطلبات."
  

يجب أن يستوفي األشخاص الراغبون في الحصول على مناصب في إنفاذ القانون على مستوى المبتدئين داخل حكومة 
الوالية أوالا الحد األدنى من المؤهالت للمسمى الوظيفي أو المنصب المقصود والتسجيل في امتحان الخدمة المدنية من خالل  

سيتم تقديم االمتحان، وهو امتحان متعدد الخيارات، خالل فصل   . هنا آبأغسطس/ 3تقديم جميع المعلومات المطلوبة بحلول 
ا بالقبول عبر  الخريف. سيتلقى جميع المرشحين المؤهلين لتقدم االمتحان في إنف اذ القانون على مستوى والية نيويورك إشعارا

البريد قبل أسبوعين تقريباا من تاريخ االمتحان الكتابي. سيزود إشعار القبول المرشح بتفاصيل حول المكان والموعد 
ا رسائل تذكير مسبق ة بالبريد  المقررين لالمتحان، إلى جانب المعلومات األخرى ذات الصلة. سيتلقى المرشحون أيضا

المتحانات الخدمة المدنية  COVID-19متطلبات  اإللكتروني حول االمتحان، والتي ستتضمن معلومات عن أحدث
 بالحضور الشخصي.  

  
 يُستخدم امتحان إنفاذ القانون للمبتدئين لملء الشواغر التالية داخل كل وكالة:  

وحارس  1ضابط شرطة متدرب في المحافظة على البيئة عدد  -( DECوزارة المحافظة على البيئة ) •
  1غابات عدد 

 ضابط شرطة متدرب على العمل في المتنزهات   - المتنزهات  •

  1ضابط شرطة في الجامعة عدد  -( SUNYجامعة والية نيويورك ) •

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cs.ny.gov%2Fpolice%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C39541298773a4642a47a08da5f72110e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637927240880983130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ygm1VNqombK%2FubF0IoprD61p9THf9iNUPY6KHBgqfE4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cs.ny.gov%2Fpolice%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C39541298773a4642a47a08da5f72110e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637927240880983130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ygm1VNqombK%2FubF0IoprD61p9THf9iNUPY6KHBgqfE4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cs.ny.gov%2Fpolice%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C39541298773a4642a47a08da5f72110e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637927240880983130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ygm1VNqombK%2FubF0IoprD61p9THf9iNUPY6KHBgqfE4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cs.ny.gov%2Fextdocs%2Fpdf%2FCOVID19VaccinationTestingScreeningProceduresCandidates.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C39541298773a4642a47a08da5f72110e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637927240880983130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BDZxp18%2FLd%2FH6qpfDKLCciQQ%2FTHv4F7YYrnDm%2Bvu%2FMk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cs.ny.gov%2Fextdocs%2Fpdf%2FCOVID19VaccinationTestingScreeningProceduresCandidates.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C39541298773a4642a47a08da5f72110e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637927240880983130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BDZxp18%2FLd%2FH6qpfDKLCciQQ%2FTHv4F7YYrnDm%2Bvu%2FMk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cs.ny.gov%2Fextdocs%2Fpdf%2FCOVID19VaccinationTestingScreeningProceduresCandidates.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C39541298773a4642a47a08da5f72110e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637927240880983130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BDZxp18%2FLd%2FH6qpfDKLCciQQ%2FTHv4F7YYrnDm%2Bvu%2FMk%3D&reserved=0


ر وكالة الخدمة المدنية ) اذ القانون للمبتدئين على مستوى الوالية وظيفة في إنف 400( أن يتم إشغال ما يقرب من  DCSتقد ِّ
 خالل العام المقبل.  

  
ا لالمتحانات المحلية لملء الشواغر في أقسام الشرطة البلدية ومكاتب مديري الشرطة. يجب   سيتم استخدام االمتحان أيضا

الشرطة تقديم الطلبات مباشرة  على المرشحين الراغبين في التقدم لالمتحانات المحلية ألقسام الشرطة البلدية ومكاتب مديري 
  .هنا من خالل وكالة الخدمة المدنية المحلية. تتوفر قائمة بامتحانات إنفاذ القانون المحلية للمبتدئين التي سيتم إجراءها 

  
تحان إنفاذ القانون للمبتدئين، وهو "يسر وكالة الخدمة المدنية أن تقدم امقال تيموثي هوغز، مفوض وكالة الخدمة المدنية: 

فرصة ممتازة ألي شخص يرغب باالنطالق في حياته المهنية في الشرطة لدخول القوى العاملة في والية نيويورك. هذا 
االمتحان هو المدخل إلى مسار وظيفي مثير إما القيام بدوريات في متنزهات والية نيويورك الجميلة، أو ركوب القوارب  

ممرات المائية في نيويورك، أو حماية مقرات جامعتنا. إن اإلدارة على استعداد للعمل مع الوكاالت الشريكة لنا  على طول ال
لتوظيف قوة شرطة المستقبل على نطاق واسع وجذب مرشحين متنوعين وموهوبين. ال يوفر العمل في والية نيويورك 

ا فرصة ل لعمل مع موظفين عموميين مخلصين، باإلضافة إلى المزايا فرصة لخدمة الجمهور وحمايته فحسب، بل يوفر أيضا
 الصحية الكبيرة وحزم التعويضات. أشجع جميع الراغبين اليوم بالتقدم لهذا االمتحان القادم."  

  
"تتولى الحاكمة هوكول مهمة مساعدة سكان نيويورك في  قالت مفوضة وزارة العمل بوالية نيويورك، روبرتا ريردون:  

( ومتنزهات  DECوظائف يحبونها، بما في ذلك فرص إنفاذ القانون هذه في وزارة المحافظة على البيئة )العثور على 
يمكن المتحانات الخدمة المدنية أن تفتح األبواب لفرص وظيفية مذهلة. أشجع (. SUNYالوالية وجامعة والية نيويورك )

 سكان نيويورك على التفكير في استكشاف هذه الفرص أو أياا من اآلالف المهن في نظام الخدمة المدنية في والية نيويورك."  
  

( على تنمية صفوف  DECى البيئة ) "تعمل وزارة المحافظة عل قال باسل سيغوس، مفوض وزارة المحافظة على البيئة:
ضباط شرطة المحافظة على البيئة في نيويورك وحراس الغابات من خالل تعزيز التواصل مع المجتمعات على مستوى  

الوالية وحراسة المؤسسات األكاديمية، باإلضافة إلى اثنتين قيد التنفيذ. هذه فرصة رائعة لألشخاص من جميع الخلفيات لبدء  
لخدمة على الخطوط األمامية لحماية بيئة نيويورك والسالمة العامة. تتعهد وزارة المحافظة على البيئة  مسيرتهم في ا

(DEC  ".بزيادة التنوع واإلنصاف واإلدماج في عملية التوظيف لدينا لضمان تمثيل حراسنا وضباطنا لسكان نيويورك ) 
  

"يحمي ضباط شرطة متنزهات والية نيويورك الكنوز الطبيعية والتاريخية في  قال إريك كولسيد، مفوض متنزهات الوالية: 
واليتنا ويساعدون في ضمان قضاء ماليين األشخاص وقتاا آمناا وممتعاا في زيارة متنزهات والية نيويورك. أحث أي شخص  

ية على أخذ الوقت الكافي لتقديم طلب ليصبح ضابط شرطة في متنزهات  راغب في مهنة تنفيذ القانون الفريدة والمجز
 الوالية." 

  
: "يجب أن تعكس وحدات إنفاذ القانون تنوع  (SUNYقالت ديبورا أف ستانلي، الرئيسة االنتقالية لجامعة والية نيويورك )

الخلفيات على تقديم طلب لهذه   المجتمعات التي تخدمها، ونحن في جامعة والية نيويورك، نشجع األشخاص من جميع
( بأنها عينت أول امرأة في تاريخنا في منصب مفوضة الشرطة SUNYالوظائف الحيوية. تفخر جامعة والية نيويورك )

بواليتنا، وهي خطوة رائدة لتنويع المجال ورفع األصوات التي ال تعد وال تحصى. نشجع جميع األفراد الراغبين على اجتياز  
المدنية ونتطلع إلى الترحيب بالجيل القادم من ضباط إنفاذ القانون الذين سيحمون ويخدمون طالبنا ومجتمعاتنا   امتحان الخدمة

 في جميع أنحاء الوالية." 
  

( ومتنزهات الوالية بالتعهد الوطني  DECالحاكمة هوكول التزام وزارة المحافظة على البيئة ) أعلنتفي مايو/أيار، 
"30x30 من   تعهد سابق " لزيادة تنوع اإلدارات من خالل إضافة المزيد من النساء إلى رتب ضباط الشرطة. جاء ذلك بعد

النهائي في الوصول   30×  30ة عدد النساء المجندات في شرطة الوالية. ويتمثل هدف مبادرة شرطة والية نيويورك بزياد 
ولضمان تمثيل وكاالت الشرطة حقاا   2030في المائة من النساء في صفوف التجنيد بالشرطة بحلول عام  30إلى 

ان نيويورك من المجتمعات متدنية  لالختصاص القضائي الذي تخدمه الوكالة. نحث بشدة النساء والمحاربين القدامى وسك
 التمثيل تاريخياا على التقدم لهذا االمتحان، والذي يمكن أن يؤدي إلى وظائف رائعة في الخدمة العامة.  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cs.ny.gov%2Fpolice%2Flocal-exam-list.cfm&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C39541298773a4642a47a08da5f72110e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637927240880983130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=S9jqhD22e%2FaoFwcxGPayKY95Tw7BO9jN9bwTqfjCbog%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-dec-state-parks-commitment-add-more-women-ranks-forest-rangers&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C39541298773a4642a47a08da5f72110e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637927240880983130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=whV7ZpS9QyzQxfbne%2F1652d4ElxLZW2qv1tiCbrUP6E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-state-police-commitment-boosting-ranks-female-troopers&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C39541298773a4642a47a08da5f72110e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637927240880983130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=d4k4MMXJuyuUsFK0aXsO7MkgY48Lz59cUk1OqymuXt8%3D&reserved=0
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كجزء من إطالق امتحان إنفاذ القانون للمبتدئين، أطلقت والية نيويورك حملة وسائط اجتماعية على مستوى الوالية، والتي  
(،  DCSديو ومحتوى ويب وندوة إعالمية جديدة عبر اإلنترنت من وزارة المحافظة على البيئة )ستتضمن مقاطع في

 للمساعدة في جذب المرشحين للتقدم لالمتحان.  
  

 يتوفر محتوى الحملة ومعلومات إضافية، بما في ذلك دليل اختبارات إلعداد المتقدمين لالمتحان على الرابط
www.cs.ny.gov/police.  

  
ية نيويورك وكيفية اتخاذ الخطوة التالية في السعي وراء مهنة مجزية في الخدمة العامة،  لمعرفة المزيد حول العمل في وال

  .لينكد إنو،  تويتر، وفيسبوك ومتابعة اإلدارة على موقع إدارة الخدمة المدنية يُرجى زيارة
  
  

###  
  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

 press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cs.ny.gov%2Fpolice&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C39541298773a4642a47a08da5f72110e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637927240880983130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bjphrBr%2FB%2FIkgu1%2BZyF9ihGlNYJg9S9B4EXleb0LUls%3D&reserved=0
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