
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 11/ 16 للنشر فوًرا: 

 
 

الحاكمة هوكول تعلن عن إعادة افتتاح موقع الوالية التاريخي المتمثل في قاعة فيليبس مانور في يونكرز بعد ترميم 
  مليون دوالر 20المعرض وتحديثه بمبلغ 

  
زيادة المعروضات الجديدة حول القصة المعروفة للقاعة وتضمين تاريخ الشعوب األصلية في المنطقة واألفارقة 

  المستعبدين
  

بما في ذلك المصعد الجديد والمعارض المعاد تصميمها والجناح االفتراضي  -توسع التحسينات بشكل كبير إمكانية الوصول 
  ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الزوار سنويًا -

  
  هنا تتتوفر صور التحسينا

  
  

اليوم إعادة فتح موقع قاعة فيليبس مانور التاريخية التابعة للوالية في يونكرز بعد تجديد بمبلغ  هوكول الحاكمة كاثيأعلنت 

مليون دوالر للمبنى واألراضي إضافة إلى تصميم معروضات جديدة. تعمل هذه المعارض الجديدة على تعزيز مبادرة  20
وهي محاولة لضمان   (Our Whole History) الكاملتاريخنا بمكتب الحدائق واالستجمام والمحافظة التاريخية بعنوان 

  احتضان المواقع التاريخية للوالية لقصص تعكس تنوع تاريخ واليتنا وبلدنا.
  

"توفر قاعة فيليبس مانور نافذة فريدة من نوعها على حياة الحقبة االستعمارية المبكرة في نيويورك   قالت الحاكمة هوكول،
كان لألشخاص الذين عاشوا وعملوا وتاجروا في منزل عائلة   .وتتيح سرد الفصول األولى من طريق األمة إلى االستقالل

لي السفلي. يعكس هذا التجديد لقاعة فيليبس مانور التزام والية  فيليبس في القرن الثامن عشر تأثير هائل على تشكيل هدسون فا 
  إلقاء الضوء على الطيف الكامل للثقافة والتاريخ المتنوع في واليتنا."  -نيويورك القوي بالحفاظ على تراثنا المشترك 

  
نهج حدائق الوالية في إعادة   إن قاعة فيليبس مانور معلم تاريخي وطني ومعلم في مدينة يونكرز؛ وهي حالة حفزت تماًما 

تم تحديث األرضية والمبنى لتحسين إمكانية الوصول والذي يتضمن إضافة   تأهيل الموقع. إضافة إلى الترميم المعماري للقاعة 
خلفية مشيدة حديثًا تحتوي على حمامات جديدة ومصعد. تم تصميم المعارض الجديدة لتلبية احتياجات المتحدثين متعددي  

والمعاقين سمعياً وبصرياً والزوار الذين يستخدمون كراسي متحركة وأدوات المساعدة على المشي كما أنها حساسة  اللغات 
للزوار من جميع األعمار والقدرات والتجارب الثقافية. قبل إعادة افتتاح قاعة قاعة فيليبس مانور كانت تستقبل حوالي 

  زائر سنويًا. 30,000يدات عدد الزوار إلى ما يقرب من زائر سنويًا ومن المتوقع أن تضاعف التجد 15,000
  

يتم تقديم المعروضات أيًضا افتراضيًا ألولئك الذين ال يستطيعون زيارة الموقع شخصيًا مما يوسع مدى وصول التاريخ  
الديناميكي للموقع إلى الجمهور الدولي. سيتضمن موقع إلكتروني مخصص لمحتوى تاريخي وتفسيري إضافي يسمى "الجناح 

  جة.در 360االفتراضي" تقديم جولة افتراضية بزاوية 
  

تتضمن المعروضات الجديدة رحالت عائلة فيليبس السكان األصليين الذين تنسب إليهم أراضي فيليبس واستعباد األفارقة الذين  
سمح عملهم وتجارتهم لعائلة فيليبس باالزدهار خالل حقبة ما قبل الثورة. وفي حين أن المعارض والمحاضرات السابقة قد  

فارقة والسكان األصليون في تاريخ والية نيويورك فإن هذه المعارض الدائمة الموسعة تصور  وثقت الدور الذي ساهم به األ
  بشكل كامل هذا التاريخ المعقد وتشاركه مع الزوار. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72177720303689364&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca9fcf620c8a5442a069a08dac7f7f5f3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042165064426264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iNkjJGocb%2BGaJHTbMGDkAeNi%2BG1ob7NM8%2F5Qdn%2FTc48%3D&reserved=0


  
بما  -تشتمل المعروضات على مجموعة متنوعة من العناصر التفاعلية بما في ذلك تجارب الواقع المعزز واللمس والصوت 

وعناصر الرائحة لدعم تجارب التعلم   - كيكونغو في ذلك اللغات المسموعة في الفترة االستعمارية ومونسي والهولندية و
  المتنوعة.

  
 Municipal Housing Authority ofإضافة إلى ذلك، تشارك والية نيويورك مع هيئة اإلسكان البلدية في يونكرز )

Yonkers, MHACY ويونكرز آرتس لتنظيم معرض عن مغني الراب والممثل الراحل إيرل سيمونز المعروف أيًضا )
 Look Thru My) "يني: قصة دي ام اكس(. وسيفتتح المعرض بعنوان "انظر من خالل عDMXباسم دي ام اكس )

Eyes: a DMX Story  في وقت الحق من هذا العام. ويشترك في تنظيم المعرض راي ويلكوكس من شركة يونكرز )
  (.MHACYآرتس مع رعاية ودعم إبداعي من رايسا فيتزجيرالد وويلسون كيمبال من )

  
تقديم  تاريخنا بالكامل في ويتمثل نهج متنزهات الوالية. التابعة إلى تاريخنا بالكاملتتوافق هذه التحديثات مباشرةً مع مبادرة  

  وجهات نظر متعددة لخلق المالءمة والمعنى.
  

"هذا االلتزام بالمعارض الجديدة ،  كولسيدقال مفوض والية نيويورك لمكتب الحدائق واالستجمام والمحافظة التاريخية إريك 
برمجة عبر نظام الموقع التاريخي لدينا تصور بشكل أفضل تنوع شعوب واليتنا وإنسانيتها وتأثيرها والترجمة الفورية وال

   وتسلط الضوء بشكل أكبر على الدور الذي لعبته المجتمعات األقل تمثياًل تقليديًا في تشكيل تاريخ واليتنا." 
  

"اليوم هو لحظة مثيرة لقاعة فيليبس مانور حيث يعاد كوزينز، -قالت زعيمة األغلبية في مجلس الشيوخ أندريا ستيوارت
افتتاحها بتركيز جديد. ستساعد المعارض الدائمة التي يمكن الوصول إليها حديثًا الزوار على فهم كامل لكل ما ساهم به  

ة نيويورك ومدينة يونكرز. أشجع الجميع على الزيارة وأهنئ قاعة فيليبس مانور  األفارقة والسكان األصليون في تاريخ والي
  ومكتب والية نيويورك للمتنزهات والترفيه والمحافظة التاريخية على إعادة االفتتاح." 

  
هو جزء مهم  "يسعدني أن أرى االنتهاء من تجديد قاعة فيليبس مانور. هذا المعلم التاريخي قال عضو الجمعية غاري بريتلو،

من مجتمعنا ويذكرنا بأن العبودية حدثت في مدينتنا. من المهم تثقيف األجيال الحالية والمستقبلية بينما نواصل تحقيق خطوات  
  واسعة داخل مدينتنا المتنوعة." 

  
"لقد أدركت مدينة يونكرز دائًما األهمية التاريخية لقاعة فيليبس مانور وتقدرها وتتمتع بها.    قال عضو الجمعية نادر صايغ،

مليون دوالر لترميم المعارض التي ستوفر وعيًا أكبر بالشعوب   20 هوكولستوفر والية نيويورك بفضل قيادة الحاكمة كاثي
سيسمح هذا الجهد الرائع ألجيال من سكان نيويورك بفهم األصلية في المنطقة واألفارقة المستعبدين فضالً عن تاريخهم. 

"التاريخ الكامل" لواليتنا وأمتنا من خالل تبني التنوع والتفكير فيه. نحن متحمسون لما سيعلمنا به هذا المشروع جميعًا وأتطلع 
  ." في المستقبل القريب إلى استكماله بنجاح

  
"يسعدني إعادة افتتاح قاعة فيليبس مانور وعصرها التالي في إنشاء المجتمع  قال عضو الجمعية دانييل جيه أودونيل،

والتواصل والتعليم للسكان المحليين والسياح على حٍد سواء. السياحة ال تقود اقتصاد نيويورك فقط بل وتجلب الوظائف 
ء واليتنا بل إنها أيًضا تثير خيالنا. من خالل ربطنا بماضينا تتيح لنا المواقع والعائدات إلى الوجهات المحلية في كافة أنحا

التاريخية التعلم والنمو لخلق مستقبل أفضل. أنا فخور بتفاني والية نيويورك لتوسيع إمكانية الوصول وتنوع القصص التي  
. إنني أتطلع إلى مستقبل مثير لهذا الموقع  نرويها عن تاريخنا وسعداء باالستثمارات والتجديدات في قاعة فيليبس مانور

  التاريخي الثمين." 
  

مليون دوالر في   20الستثمار  هوكول "أريد أن أشكر الحاكمة كاثيقال جورج التيمر المدير التنفيذي لمقاطعة ويستشستر، 
القرن   يعود إلىقاعة فيليبس مانور وهي واحدة من أقدم المعالم التاريخية الوطنية في مقاطعتنا الجميلة. وتاريخ منزل مانور

. يؤدي هذا  1872كان بمثابة أول قاعة قرية يونكرز في  وأيًضا وكان بيت فريدريك فيليبس الثالث 1600السابع عشر 
الترميم الشامل إلى نقل الموقع إلى القرن الحادي والعشرين وسيسمح لألجيال القادمة بتجربة تاريخه الغني من خالل الفن  

  الجديد والمعارض والعروض التقديمية والبرامج التعليمية." 
  



"نحن ال نعرض التاريخ من خالل الطرح بل نعرض التاريخ من خالل سرد القصة   قال مايك سبانو رئيس بلدية يونكرز،
بأكملها. مع إضافة شخصيات يونكرز ومعالم رئيسية ستكون قاعة فيليبس مانور اآلن مكانًا يأخذ سكاننا وزوارنا في رحلة  

ق ويحافظ على نمو مدينتنا وتطورها  حسنة النية. أود أن أشكر شركائنا على مستوى الوالية على هذا االستثمار الذي سيوث
  لألجيال القادمة".

  
"لقد أدى ترميم قاعة فيليبس مانور وتجديدها بال شك إلى إنشاء قال ديف مارتن رئيس مجلس أصدقاء قاعة فيليبس مانور، 

  متحف على مستوى عالمي." 
  

"إن إعادة افتتاح هذا المعلم التاريخي الوطني الجميل  قالت سارة برودي، مديرة الواجهة البحرية في وسط مدينة يونكرز، 
هنا في مدينة يونكرز أمر مثير للغاية للمجتمع. تعد قاعة قاعة فيليبس مانور مع تحسيناتها وتحديثاتها نقطة جذب رائعة أخرى  

ولكن أيًضا للزائرين من كافة أنحاء المقاطعة ومدينة نيويورك لزيارة وسط مدينة يونكرز.  ليس فقط إلخراج المجتمع المحلي
المطاعم الرائعة والتسوق وأماكن المعيشة  كافةأثناء زيارة المتحف نشجع الجميع على قضاء بعض الوقت أيًضا في استكشاف 

المتحف هدية مثالية ألي مؤرخ أو متحمس للفن. شكًرا والمقاهي والمعارض الفنية. مع اقتراب العطالت ستكون العضوية في  
  لوالية نيويورك على هذا االستثمار في نمو وسط المدينة وبقية مدينة يونكرز." 

  
تم إنشاء ملكية والية نيويورك للموقع من خالل المتبرعة إيفا سميث كوكران التي عهد إلى الوالية بالحفاظ على الموقع إلى  
األبد لصالح سكان نيويورك وتعليمهم. قبل ذلك، كان الموقع بمثابة قاعة قرية يونكرز وبعد ذلك قاعة مدينة يونكرز. إضافة  

دة هذه الحقب االنتقالية والهدية من كوكران إلى المدينة إضافة إلى النقل إلى الوالية للحفاظ  إلى ذلك، تستكشف المعارض الجدي
  على الموقع وتفسيره لصالح جميع سكان نيويورك والزوار.

  
من المتنزهات والمواقع  250يشرف مكتب والية نيويورك للمتنزهات واالستجمام والمحافظة التاريخية على أكثر من 

مليون   78ومسارات المشي الترفيهية ومالعب الغولف وأحواض الزوارق وغيرها من المرافق التي يزورها  التاريخية
للحصول على المزيد من المعلومات عن أي من هذه المواقع الترفيهية، تفضل بزيارة  شخص سنويًا.

https://www.parks.ny.gov تطبيق، أو قم بتنزيل rNY State Parks Explore   على الهاتف المحمول، أو
  .تويترو إنستغرامو ،فيسبوك. يمكنك أيضاً التواصل عبر  518.474.0456االتصال بالرقم  
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