
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 12/ 19 للنشر فوًرا: 

 
 

  في الهواء الطلق مع برنامج رحالت اليوم األول 2023الحاكمة هوكول تدعو سكان نيويورك لالحتفال ببداية عام 
  

واألراضي العامة حديقة حكومية، ومواقع تاريخية، ومناطق الحياة البرية، وممرات للمشي على القنوات  100فعاليات في 
  في يوم رأس السنة الجديدة

  
يناير/كانون الثاني   1يشجع االحتفال السنوي الثاني عشرة لبرنامج رحالت اليوم األول سكان نيويورك على قضاء عطلة 

  واالستمتاع بالطبيعة
  
  

الطلق في موسم األعياد هذا واالحتفال شجعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على قضاء بعض الوقت في الهواء 
بالعام الجديد في حدائق الوالية والمواقع التاريخية ومناطق الحياة البرية وممرات المشي واألراضي العامة في جميع أنحاء  

 100( ما مجموعه First Day Hikesيقدم برنامج رحالت اليوم األول ) .2023يناير/كانون الثاني  1إمباير ستيت في 
  ار لالستمتاع بالرحالت في جميع أنحاء الوالية.خي
  

"ال توجد طريقة لبدء العام الجديد أفضل من التواجد مع العائلة واألصدقاء وسط جمال الشتاء في حدائقنا العامة وأراضي 
كان نيويورك  . "مع وجود العديد من خيارات رحالت اليوم األول في إمباير ستيت، يمكن لسقالت الحاكمة هوكولالوالية،" 

  أخذ استراحة من وتيرة العطالت المحمومة والعثور على المكان المثالي للترحيب بعام جديد مشرق ومتفائل." 
  

يشترك مكتب والية نيويورك للحدائق والترفيه والمحافظة التاريخية، وإدارة الحفاظ على البيئة، ومؤسسة القنوات في  
ه التي تُقام في جميع أنحاء الوالية كجزء من االجتفال السنوي الثاني عشر لبرنامج  استضافة العديد من رحالت المشي والتنز  

  رحالت اليوم األول.
  

"رحالت اليوم األول هي تقليد مناسب للعائلة، يقدم منظوًرا موسميًا جديًدا للكنوز  قال إريك كولسيد مفوض حدائق الوالية:
يمكن القيام به على مدار العام في حدائق الوالية. أشجع سكان نيويورك على  الطبيعية في واليتنا في فصل الشتاء وكل ما 

االستمتاع بالهواء الطلق في يوم رأس السنة الميالدية الجديد من خالل رحلة ممتعة في األماكن ذات المناظر الخالبة التي  
  تحبس األنفاس في نيويورك."

  
: "إن المشاركة في أي من رحالت اليوم األول بيئة بوالية نيويوركقال باسيل سيغوس، مفوض إدارة المحافظة على ال

الشهيرة هذه هي طريقة رائعة لبدء العام الجديد وخوض تجربة الوجهات الخارجية في نيويورك. تفخر إدارة المحافظة على  
( بالشراكة مع مكتب حدائق الوالية بمساعدة سكان نيويورك من جميع األعمار والقدرات على المشاركة في هذا  DECالبيئة )

 التقليد السنوي المتنامي، الذي يجمع األصدقاء والعائالت معًا لالستمتاع بمواردنا الطبيعية والهواء الطلق الرائع."  
  
ت، وتتراوح عادةً من ميل إلى خمسة أميال حسب الموقع والظروف. يتم  تعد أنشطة المشي لمسافات طويلة مناسبة للعائال  

( ومناطق DECرحلة في حدائق الوالية والمواقع التاريخية وأراضي الوالية التي تشرف عليها إدارة ) 90تقديم أكثر من 
، تقدم االحتفاالت على  2023لعام  الحياة البرية ومحمية الغابات ومسارات المشي على القناة ومراكز التثقيف البيئي. الجديد 

، وأربع New York State Birding Trailمستوى الوالية رحالت إضافية على طول جينيسي فالي غرينواي، وممشى 
 (، بما في ذلك المشي على طول ممر إمباير ستيت.  On the Canalsرحالت جديدة كجزء من برنامج على القنوات ) 



  
: "مع احتفالنا بقدوم العام الجديد، يسر مؤسسة القنوات أن تتعاون مع  مؤسسة قنوات نيويورك  قال برايان يو شتراتون مدير

الحاكمة هوكول وشركاء الوالية في البرنامج السنوي الثاني عشر لرحالت اليوم األول من خالل تقديم أربع رحالت سير  
نظام قناة والية نيويورك وممر إمباير ستيت. إنه   ورحالت جليدية فريدة وموجهة، كجزء من برنامج على القنوات، على طول

لمن دواعي سروري االستمرار في مشاركة الفرص المجانية للعائالت والمسافرين للتعرف على الممرات المائية للقناة  
ورك  والمسارات المجاورة وخوض تجربتها بكل مجدها، موسًما بعد موسم، ونشيد برؤية الحاكمة لجلب المزيد من سكان نيوي

 من الخارج الستكشاف مساحاتنا العامة في الوالية."  
  

"يوفر برنامج رحالت اليوم األول قال روس دي ليفي نائب رئيسة وكالة إمباير ستيت للتطوير والمدير التنفيذي للسياحة: 
ال مثيل لها ونظام   طريقة نشطة لبدء العام الجديد ويساعد في تعريف المزيد من األشخاص على حدائق والية نيويورك التي

قناة الوالية واألراضي المحمية األخرى، مما يوفر أفكاًرا وإلهاًما للسفر في وقت الحق من العام. تشجع مبادرة أنا أحب  
( المقيمين والزوار على حٍد سواء على الحضور ليكونوا جزًءا من المبادرة ويستكشفوا كل العجائب I LOVE NYنيويورك )

 التي تنتظرهم في بعض من أفضل مناطق االستجمام في الهواء الطلق في البالد هنا في إمباير ستيت."  
  

مكتب  ق والتسجيل المسبق على مواقع ويب يمكن العثور على قائمة رحالت اليوم األول في والية نيويورك ومتطلبات التنسي
. يتم تشجيع المشاركين الراغبين في التحقق من تفاصيل موقعهم المضيف  مؤسسة القنوات، و(DECإدارة ) و،الحدائق

    المفضل والتسجيل المسبق عند االقتضاء.
  
، أصبحت رحالت اليوم األول اآلن حدثًا وطنيًا يقام في جميع الواليات  1992ابتداًء من ماساتشوستس عام  

ي الهواء الطلق العثور على حديقة، أو ممر محلي للمشي، أو ف 2023تتضمن األفكار األخرى لالحتفال بعام  الخمسين.
  استكشاف أحياء مجاورة محلية.

  
  قائمة رحالت اليوم األول حسب المنطقة:

  

  غرب نيويورك
 x.232  716.354.9101منطقة كويكر، ساالمانكا؛   -حديقة أليغاني الحكومية 

  716.631.7132أمهيرست ستيت بارك، ويليامزفيل؛ 
  716.282.5154بيفر آيالند ستيت بارك، جراند آيالند؛ 
  716.363.2052غابة بوتويل هيل الحكومية، شارلوت؛ 

 elinden@brockportny.org بروكبورت ويلكوم كانال هايك، بروكبورت؛ 
  718.851.7019كلير ليك واياليف منيجمنت إيريا، نورث كولينز؛ 

  716.549.1050حديقة إيفانجوال الحكومية، ايرفين؛ 
  رحالت( 2) 716.282.5154يونغستاون؛ حديقة فورت نياجرا الحكومية ، 

  585.493.3614جينيسي فالي غرينواي، هينسدال؛ 
  585.493.3614  جينيسي فالي غرينواي، كوبا؛ 
  585.493.3614جينيسي فالي غرينواي، آفون؛  
  585.493.3614جينيسي فالي غرينواي، بيفارد؛ 
  585.493.3614جينيسي فالي غرينواي، نوندا؛  

  585.493.3614ي غرينواي، روتشستر؛ جينيسي فال
  585.493.3614جينيسي فالي غرينواي، سكوتسفيل؛ 
  585.493.3614جينيسي فالي غرينواي، فولرفيل؛ 
  585.493.3614جينيسي فالي غرينواي، يورك؛ 
  585.520.9984جينيسي فالي بارك، روتشستر؛ 
  716.282.5154غولدن هيل ستيتبارك، باركر؛  

  585.964.2462هاملين بيتش ستيت بارك، هاملين؛ 
  716.549.1050نوكس فارم ستيت بارك، إيست أورورا؛ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fevents%2Ffirst-day-hikes.aspx&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec437470c61f46ec897008dae1d2731f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070591240582130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GQo9lqkrN%2BCFaMAHN%2FJOzXBUdmLf3OETGM5tnHepeaE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fevents%2Ffirst-day-hikes.aspx&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec437470c61f46ec897008dae1d2731f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070591240582130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GQo9lqkrN%2BCFaMAHN%2FJOzXBUdmLf3OETGM5tnHepeaE%3D&reserved=0
file://///oprhp-smb/OPRHP_SHARED/Press%20Releases/Marketing/First%20Day%20Hikes/First%20Day%20Hikes%202023/%20https/www.dec.ny.gov/outdoor/112174.html
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.canals.ny.gov%2Fonthecanals&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec437470c61f46ec897008dae1d2731f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070591240582130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Jt9%2BnYbz8k6PvvYHGMDVbO1kLJAbka2hj9%2BAH9rrTLI%3D&reserved=0
mailto:elinden@brockportny.org


  رحالت(  4) 585.493.3680مركز همفري للطبيعة في ليتشوورث ستيت بارك همفري نايتشر سنتر؛ 
  رحالت( 2) 585.493.3680مأوى هايبانكس للرحالت في ليتشوورث ستيت بارك، جبل موريس؛ 

  716.282.5154نياجرا فولز ستيت بارك، نياجرا فولز؛ 
 glenngebhard@gmail.com  فيليبس كريك ستيت بارك، وارد؛

  716.683.5959مركز رينشتاين وودز للتثقيف البيئي، ديبيو؛ 
  716.282.5154، نياجرا فولز؛ ويرلبول ستيت بارك

  440.983.0023منطقة وادي زوار متعددة االستخدامات، كولينز؛ 
  

  فنغر ليكس ووسط نيويورك
  607.334.2718باومان ليك ستيت بارك/ماكدونو ستيت فوريست، أكسفورد؛ 

  315.659.9269، واترلو؛ C/S-4كانالسايد لوك 
  607.481.0584غلين؛ كاثرين فالي تريل، واتكينز 

  607.648.5251تشينانغو فالي ستيت بارك، تشانانغو فوركس؛ 
  315.415.8377كالرك ريزيرفينج ستيت بارك، جيمسفيل؛ 

  315.337.4670؛ dدلتا ليك ستيت بارك، روم
  315.343.4711موقع فورت أونتاريو ستيت التاريخي، أوسويغو؛ 

  7.547.866260جليمرجالس ستيت بارك، كوبرستاون؛ 
  315.637.611غرين ليكس ستيت بارك، فايتفيل؛ 

  315.823.0398موقع هيركيمير هوم ستيت التاريخي، هيركيمير؛ 
  315.376.3521ليسر وايلدرنس ستيت فورست، تورينو؛ 

  585.269.8125حديقة قناة ماسيدون، ماسيدون؛ 
 Felicia.Paradise@dec.ny.gov  ؛مركز مونتيزوما أودوبون، سافانا

  607.732.6287نيوتاون باتلفيلد ستيت بارك، الميرا؛ 
R 607.674.4733مركز روجرز للتثقيف البيئي، شيربورن؛  

  7315.298.573سيلكيرك شورز ستيت بارك، بوالسكي؛ 
  315.789.2331سينيكا ليك ستيت بارك، جنيف؛ 

  315.265.3090والية ساوثفيل فورست، ستوكهولم؛ 
  131داخلي  607.387.7041تاوغانوك فولز ستيت بارك، تاوغانوك؛ 

  607.732.6287تو ريفرز ستيت بارك، ويفرلي؛ 
  

  المنطقة الشمالية/آديرونداك

   518.582.2000مركز آديرونداك التفسيري، نيوكومب؛ 
  megan@adk.org جبل هادلي، ويلكوكس ليك وايلد فورست، هادلي؛

 518.338.8173جبل موكسهام، غابة جبل فاندروهاكر البرية؛  
   518.327.6241(، برايتون؛ VICزائرين )مركز بول سميث التفسيري لل

   518.563.6444بوينت أو روش ستيت بارك، بالتسبيرغ؛ 
  518.623.1268منطقة استخدام جبل بروسبيكت في يوم الطريق السريع التذكاري للمحاربين القدامى، بحيرة جورج؛ 

 
 315.938.5302روبرت جي ويهلي ستيت بارك، هندرسون؛ 

  315.646.2321باتلفيلد ستيت التاريخي، ميناء ساكيتس؛  موقع ساكيتس هاربور 
  315.482.2479ويلسلي آيالند ستيت بارك، فاين فيو؛ 

  
  منطقة العاصمة الكبرى 

  518.583.3708، شايلرفيل؛ 5تشامبلين كانا لوك 
  (3) 518.475.0291منطقة مركز فايف ريفرز للتثقيف البيئي، دلمار؛ 

 x2  518.279.1155غرافتون ليكس ستيت بارك، غرافتون؛ 

mailto:glenngebhard@gmail.com
mailto:Felicia.Paradise@dec.ny.gov
mailto:megan@adk.org


  518.827.6111ماين كيل ستيت بارك، نورث بلينهايم؛ 
  رحالت(  friendsofpeebles@gmail.com )2 بيبلز آيالند ستيت بارك، كوهوز؛ 

 x16  518.584.2000ساراتوغا سبا ستيت بارك، ساراتوغا؛ 
  518.872.0800ثاشر ستيت بارك، فورهيسفيل؛ 

  
  هدسون فالي/كاتسكيلز

  845.688.3369مركز كاتسكيز للزوار، شانداكن؛ 
  914.245.4434إف دي آر يورك تاون ستيت بارك، يورك تاون؛ 

  845.224.7207ليتل ستوني بوينت/هدسون هايالندز ستيت بارك، كولد سبرينغ؛  
  914.232.5651موقع جون جاي هومستيد التاريخي الحكومي، كاتونا؛ 

  845.255.0752محمية والية مينياسكا ستيت بارك، بيترز كيل؛  
  845.647.7989 محمية والية مينياسكا ستيت بارك، بيترز كيل، كيرهونكسون؛

  518.751.0344موقع أوالنا ستيت التاريخي، هدسون؛ 
  646.303.1448حديثة أولد كروتون أكويدكت ستيت بارك التاريخية، دوبس فيري؛ 

 Peter@catskillmountainclub.org  جبل بانثر، ساليد ماونتين وايلدرنس، شانداكن؛
  845.688.3369محمية بالتي كلوف، هانتر؛ 

  914.666.6503محمية روكفلر ستيت بارك، بليزنتفيل؛ 
  0568845.874.موقع ستاتسبورغ التاريخي الحكومي، ستاتسبورغ؛ 

  845.351.5907ستيرلينغ فورست ستيت بارك، توكسيدو؛ 
  518.329.3993كوباك فولز، كوباك فولز؛   -تاكونيك ستيت بارك 

  845.834.2867ممر فوق هادسون ستيت بارك التاريخي؛ 
  845.693.4181ويلكوم وايلد فورست، روكالند؛ 

  
  مدينة نيويورك ولونغ آيالند

  516.249.0701بارك، فارمنجديل؛  بيثباج ستيت 
  201داخلي  718-605-3970 محمية كالي بيت بوندز ستيت بارك، ستاتين آيالند؛

  رحالت( 2) 631.581.1005محمية كوننيتكووت ريفر ستيت بارك، أوكديل؛ 
  631.315.5475محمية هالوك ، ريفرهيد؛ 

  516.766.1029حديقة هيمبستيد ليك ستيت بارك، ويست هيمستيد؛ 
  516.785.1600جونز بيتش ستيت بارك، وانتاو؛ 

  631.668.5000مونتوك بوينت ستيت بارك، مونتوك؛ 
  718.313.8591منطقة جبل لوريتو الفريدة؛ ستاتين آيالند؛ 

  631.444.0350منطقة محمية ريدج، ريدج؛ 
  212.866.3100شيرلي تشيشولم ستيت بارك، بروكلين؛ 

  631.269.4333ستيت بارك، كينغ بارك؛ سونكين ميدو 

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

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

www.parks.ny.gov،  أو تنزيل التطبيق المجانيNY State Parks Explorer صال على الهواتف الحمولة، أو االت
  تويتر.و إنستغرامو فيسبوك . يمكنكم أيًضا التواصل عبر518.474.0456بالرقم 

  
###  
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