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 قبٌل إعصار نٌكول االستوائً شمااًل فً نهاٌة هذا الحاكمة هوكول توجه وكاالت الوالٌة إلعداد موارد االستجابة للطوارئ
 األسبوع 

  
 من المتوقع أن تبدأ بقاٌا إعصار نٌكول فً التأثٌر على الوالٌة لٌلة الجمعة وتستمر حتى ٌوم السبت 

  
 بوصات من األمطار فً وسط نٌوٌورك والبحٌرات اإلصبعٌة وغرب نٌوٌورك ومناطق شمال 3-2من المتوقع هطول 

 الوالٌة مع احتمال حدوث فٌضانات طفٌفة فً المناطق المعرضة للفٌضانات 
  

 ُنحث سكان نٌوٌورك على مراقبة تنبؤات الطقس المحلٌة واالهتمام بتنبٌهات خدمة الطقس الوطنٌة 
  
  

وجهت الحاكمة كاثً هوكول وكاالت الوالٌة بإعداد موارد االستجابة للطوارئ حٌث من المتولع أن تؤثر بماٌا اإلعصار 
من . االستوابً نٌكول على نٌوٌورن فً ولت مبكر من مساء الجمعة، مما ٌؤدي إلى احتمال هطول أمطار ؼزٌرة وفٌضانات

 بوصات، مع بعض المجامٌع المحلٌة األعلى، فً مناطك وسط 3 إلى 2المتولع أن ٌبلػ أكبر مجمامٌع هطول األمطار بٌن 
من المحتمل . نٌوٌورن وبالحٌرات اإلصبعبة وؼرب نٌوٌورن، فضًلا عن مناطك فً هضبة تاغ هٌل فً منطمة شمال الوالٌة
 مًٌلا فً 40حدوث فٌضانات طفٌفة فً المناطك المعرضة للفٌضانات، ومن المحتمل حدوث هبوب رٌاح لصوى تصل إلى 

حثَّت الحاكمة هوكول سكان نٌوٌورن على مرالبة . الساعة، مع تولع ارتفاع سرعة الرٌاح فً المناطك الوالعة وسط الوالٌة
التولعات المحلٌة عن كثب خًلل األٌام الملٌلة الممبلة لمعرفة األحوال الجوٌة، واتباع أي أوامر طوارئ محتملة تصدر لبل أو 

لمد أشركت وكاالت وسلطات والٌة نٌوٌورن بالفعل شركاء حكومٌٌن محلٌٌن فً جمٌع أنحاء . أثناء الظواهر الجوٌة الشدٌدة
 . الوالٌة وتمؾ على أهبة االستعداد لًلستجابة، حسب الحاجة

  
ا من لٌلة الجمعة، فإن نظام الطمس فً أواخر الموسم لدٌه المدرة على إلماء ثًلث بوصات أو أكثر من األمطار فً بعض " بدءا

إذا كنت تخطط  ".قالت الحاكمة هوكول" الموالع، وأحث جمٌع سكان نٌوٌورن على االستعداد فً حالة حدوث فٌضانات،
 ." للسفر ٌومً الجمعة والسبت، ٌرجى توخً الحذر والتحمك من أحوال الطمس المحلٌة لبل الخروج

  
ٌتحرن إعصار نٌكول شماالا وهنان احتمال  ":قال جاكً براي مفوض قسم األمن الداخلً وخدمات الطوارئ بوالٌة نٌوٌورك

أنا والحاكمة هوكول نطلب من سكان . هطول أمطار ؼزٌرة وهبوب رٌاح خًلل األٌام الملٌلة الممبلة فً أجزاء من الوالٌة
نٌوٌورن االستعداد مسبماا، واالنتباه إلى التنؤرات الجوٌة المحلٌة، ووضع خطة إذا كانت منطمتن ستتأثر، وتذكر أن تطمبن 

 ." على جٌرانن وأحبابن الضعفاء فً نهاٌة هذا األسبوع
  

 استعدادات وكاالت الوالٌة 
 إدارة النقل 

جمٌع الموظفٌن المٌدانٌٌن جاهزون .  من المشرفٌن والمشؽلٌن على استعداد لًلستجابة3,280إدارة النمل التً تضم أكثر من 
االستجابة للفٌضانات، )ٌمكن تكوٌن الموظفٌن فً أي نوع من أطمم االستجابة الًلزمة . للمشاركة واالستجابة بشكل كامل

واستعداداا لذلن، تموم أطمم . (التمطٌع، التحمٌل والسحب، شفط مجاري المٌاه، المطع والمذؾ، إشارات المرور، وما إلى ذلن
 : أعداد المعدات على مستوى الوالٌة كاآلتً. العمل بفحص هٌاكل الصرؾ وتنظٌفها للتأكد من خلوها من الحطام واالنسدادات

 1,516 شاحنة لًلبة كبٌرة  



 

 

 333 جرافة كبٌرة  
 79 حفارة مجنزرة وذات عجًلت  
 72 آلة تمطٌع خشب  
 18 آلة تمهٌد للتربة  
 14 ًشاحنة شفط مع نفاثات صرؾ صح  
 14 شاحنة لادوسٌة ألطمم األشجار  

  
 هٌئة الطرٌق السرٌع 

 مشؽًلا ومشرفاا على استعداد لًلستجابة ألي مشكًلت 651ترالب هٌبة الطرٌك حالة الطمس عن كثب لإلعصار المادم ولدٌها 
التفرٌػ، وشاحنات التحمٌل الكبٌرة، /هنان حفارات، وشاحنات الجرؾ. متعلمة بالرٌاح أو الفٌضانات فً جمٌع أنحاء الوالٌة

ولوحات الرسابل المتؽٌرة والمتنملة، وأبراج اإلضاءة المتنملة، ولاطرات نمل المضخات األصؽر والمعدات، باإلضافة إلى 
ٌتم استخدام الفتات الرسابل المتؽٌرة . الًلفتات وأجهزة التحكم فً حركة المرور األخرى المتاحة ألي تحوًٌلت أو إؼًللات

 .  مًٌلا 570ووسابل التواصل االجتماعً لتنبٌه سابمً المركبات بأحوال الطمس على الطرٌك السرٌع الذي ٌبلػ طوله 
 : أعداد المعدات المتاحة على مستوى الوالٌة كاآلتً

 349 شاحنة لًلب كبٌرة وصؽٌرة  
 63 شاحنة تحمٌل  
 30 ممطورة  
 7 شاحنات شفط  
 14 جّرافة  
 8 آالت تمطٌع أؼصان  
 100 ًمنشار كهرباب  
 21 شاحنة نمل جوي  
 22 جرافة انزاللٌة  
 84 مولداا متنمًلا  
 65 وحدة إضاءة متنملة  

  
ع هٌبة الطرٌك السرٌع سابمً السٌارات على تنزٌل  الخاص بهم والمتاح للتنزٌل مجاناا على تطبٌك الهاتؾ المحمول تُشّجِّ

ٌوفر التطبٌك لسابمً المركبات إمكانٌة الوصول المباشر إلى كامٌرات المرور المباشرة، . وأندروٌد  وآٌفون أجهزة 
ا االشتران فً رسابل . ومعلومات حركة المرور، ومساعدة المًلحة فً الولت الفعلً أثناء التنمل ٌمكن لسابمً المركبات أٌضا

 . التً تمدم حاالت حركة المرور األخٌرة على الطرٌك السرٌع TRANSalertالبرٌد اإللكترونً 
  

لمشاهدة خرٌطة تفاعلٌة تعرض أحوال حركة  thruway.ny.govعلى توٌتر أو لم بزٌارة  ThruwayTraffic@تابع
 . المرور للطرٌك السرٌع وطرق والٌة نٌوٌورن األخرى

  
 إدارة الحفاظ على البٌئة 

ضباط شرطة الحفاظ على البٌبة، وحراس الؽابات، وموظفو إدارة الطوارئ، والموظفون اإلللٌمٌون من إدارة الحفاظ على 
البٌبة فً حالة تأهب وٌرالبون تطور الوضع وٌمومون بدورٌات نشطة فً المناطك والبنٌة التحتٌة التً ٌحتمل أن تتأثر 

 . جمٌع األصول المتاحة، بما فً ذلن فرق اإلنماذ المابً السرٌع، متمركزة للمساعدة فً أي استجابة للطوارئ. بالطمس الماسً
  

 مكتب المتنزهات والترفٌه والمحافظة التارٌخٌة 
ٌجب على . شرطة متنزهات والٌة نٌوٌورن وموظفً المتنزهات فً حالة تأهب وٌرالبون عن كثب أحوال الطمس وتأثٌراته

 أو االتصال بمكتب المتنزهات المحلً للحصول على آخر التحدٌثات المتعلمة parks.ny.govزابري المتنزهات مراجعة 
ه، ومواعٌد الفتح واإلؼًلق  . بساعات التنزُّ

  
 إدارة الخدمة العامة 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R6ElhLOAL0R1sZfuFh53Smv4kUE423y9OAD1pp2XNxE%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%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R6ElhLOAL0R1sZfuFh53Smv4kUE423y9OAD1pp2XNxE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3D0b0b02c4-54903bca-0b09fbf1-0cc47aa88e08-87149d6f3e5092aa%26q%3D1%26e%3D6c8e9f4e-4ca3-42aa-adea-ab4a39364d27%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252FThruwayTraffic%2526data%253D04%25257C01%25257C%25257Cf4f15a68663a4e2a4a1508d992504d6d%25257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%25257C0%25257C0%25257C637701695879358975%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000%2526sdata%253DYO6wc58dweJYWwl5iTybNjq1JqRsys1oNuEwQY91uKs%25253D%2526reserved%253D0&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kWZT44ypCkv5VCAx00FqXq57cQFdW%2B%2B2PO%2FOsorUDpQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3D0b0b02c4-54903bca-0b09fbf1-0cc47aa88e08-87149d6f3e5092aa%26q%3D1%26e%3D6c8e9f4e-4ca3-42aa-adea-ab4a39364d27%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252FThruwayTraffic%2526data%253D04%25257C01%25257C%25257Cf4f15a68663a4e2a4a1508d992504d6d%25257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%25257C0%25257C0%25257C637701695879358975%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000%2526sdata%253DYO6wc58dweJYWwl5iTybNjq1JqRsys1oNuEwQY91uKs%25253D%2526reserved%253D0&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kWZT44ypCkv5VCAx00FqXq57cQFdW%2B%2B2PO%2FOsorUDpQ%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%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Jiu%2FQ9dmtI5sEwk%2FChRZ4q2F7%2Byp5%2FC%2BcpnzlmAfWg4%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%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Jiu%2FQ9dmtI5sEwk%2FChRZ4q2F7%2Byp5%2FC%2BcpnzlmAfWg4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dgso5QEGu4oj9wjw6DIBZDOpfJd5v6wB0SnzPOWaGdE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dgso5QEGu4oj9wjw6DIBZDOpfJd5v6wB0SnzPOWaGdE%3D&reserved=0


 

 

 عامًلا على استعداد للمشاركة فً جهود تمٌٌم األضرار واالستجابة واإلصًلح 7,125تضم مرافك نٌوٌورن ما ٌمرب من 
 Con Edison عامل إضافً تم تأمٌنهم من لبل1,500وٌشمل ذلن . والترمٌم فً جمٌع أنحاء والٌة نٌوٌورن لهذه الحدث

سٌتتبع . National Grid عامًلا إضافٌاا تم تأمٌنهم من لبل لسم شمال الوالٌة فً 125 وOrange & Rocklandو
موظفو الوكالة عمل المرافك طوال فترة الحدث وٌضمنوا لٌام المرافك بنمل الموظفٌن المناسبٌن إلى المناطك التً تعانً من 

 . أكبر التأثٌرات
  

 شرطة والٌة نٌوٌورك 
ٌتم تنظٌم جمٌع . شرطة الوالٌة مستعدة لنشر فرق إنماذ بالمٌاه السرٌعة ولوات إضافٌة، حسب الحاجة، فً المناطك المتضررة

المركبات المتخصصة لشرطة الوالٌة، بما فً ذلن مركبات الدفع الرباعً ومركبات المهام المساعدة، وهً جاهزة لًلستجابة 
 . تم اختبار جمٌع معدات الطوارئ واالتصاالت الخاصة بالموات. الفورٌة

  
 هٌئة النقل الحضري 

سٌكون موظفو هٌبة النمل الحضري . ترالب هٌبة النمل الحضري الظروؾ الجوٌة عن كثب لضمان خدمة آمنة وموثولة
(MTA) على استعداد للتصدي ألي مشاكل متعلمة بالطمس وإزالة أي أشجار لد تسمط عبر المسارات . 

تنفٌذ حظر على ممطورات الجرارات الفارؼة  (MTA)خًلل فترات ذروة الرٌاح، تتولع جسور وأنفاق هٌبة النمل الحضري 
ا بسبب الرٌاح العاتٌة المتولعة. والشاحنات المًلبة  . لد ٌتم إؼًلق ممرات المشاة على الجسور أٌضا

  
ع العمًلء على مراجعة  . للحصول على آخر تحدٌثات الخدمة، وتوخً الحذر أثناء التنمل فً النظام new.mta.infoنُشّجِّ

ا االشتران فً تنبٌهات الخدمة فً الولت الفعلً عبر الرسابل النصٌة أو البرٌد اإللكترونً هذه . ٌجب على العمًلء أٌضا
ا عبر تطبٌمات   . TrainTime وتطبٌك MYmtaتطبٌك : MTAالتنبٌهات متاحة أٌضا

  
 هٌئة الموانئ 

. لد تكون لٌود السرعة سارٌة على الجسور، وكذلن على طول الطرق من وإلى المعابر. ترالب هٌبة الموانا ظروؾ الطمس
ٌتم تشجٌع الركاب عبر مرافك هٌبة الموانا على التواصل مع شركات النمل وشركات الطٌران مباشرة للحصول على أحدث 

لمعرفة أحدث المعلومات عن مرافك هٌبة الموانا، ٌُرجى التحمك من شبكات . المعلومات حول التأخٌرات واإللؽاءات
 RidePATHأو تنزٌل أحد تطبٌمات هٌبة الموانا، بما فً ذلن هٌبة الموانا التواصل االجتماعً، أو االشتران بتنبٌهات 

 . PATHالذي ٌوفر تحدٌثات وتنبٌهات فً الولت الفعلً لخدمة 
  

 نصائح السالمة 
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 . الماسٌة على أساس المماطعة
ؾ على الطرٌك األكثر أماناا من منزلن أو عملن إلى األرض المرتفعة اآلمنة التً ٌنبؽً أن تتوفر  .3 تعرَّ

 . لدٌن للمؽادرة سرٌعاا
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 . ضع المابمة فً مكان آمن. األخرى
لم بتوفٌر مخزون احتٌاطً من مستلزمات الطوارئ التً تشمل الطعام المعلَّب، واألدوٌة، ولوازم  .6

ن مٌاه الشرب فً حاوٌات نظٌفة ومؽلمة. اإلسعافات األولٌة، ومٌاه الشرب  . خّزِّ
ط لما ستفعله مع حٌواناتن األلٌفة .7  . خّطِّ
 . لم بتوفٌر جهاز السلكً محمول، وكشَّافات، وبطارٌات إضافٌة، ومعدات الطهو فً حالة الطوارئ .8
د سٌارتن بالولود باستمرار .9 فً حالة انمطاع الكهرباء، لد ال تتمكن محطات الولود من ضخ الولود . زّوِّ

 . ضع طمم لوازم صؽٌر للكوارث فً صندوق سٌارتن. لعدة أٌام
 : ضعوا مستلزمات الكوارث فً متناول الٌدٌن، وتشمل ما ٌلً .10
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 طمم ودلٌل اإلسعافات األولٌة  .3
 الطعام والماء فً حالة الطوارئ  .4
 فاتحة علب ؼٌر كهربابٌة  .5
 أدوٌة أساسٌة  .6
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