
 
 : ز ےک لیے  KATHY HOCHULگورنر   2022/ 19/ 12 فوری ریلیے

 
 

کے آغاز کا جشن گھر سے باہر پہلے   2023نے نیو یارک کے باسیوں کو دعوت دی ہے کہ وہ  HOCHULگورنر 
  دن والی ہائکس کے ساتھ منائیں

  
ریاستی پارکوں، تاریخی مقامات، جنگلی حیات والے مقامات، نہر کنارے پگڈنڈیوں اور  100نئے سال کے آغاز کا دن  

  عوامی زمینوں پر تقریبات ہوں گی
  

جنوری کی چھٹی کو فطرت سے   1ویں سالگرہ نیویارک کے باشندوں کو ترغیب دے رہی ہے کہ وہ  12ہائکس کی 
  یں۔لطف اندوز ہوتے ہوئے گزار

  
  

نے آج نیویارک کے شہریوں کو ترغیب دی کہ وہ تعطیالت کے اس موسم میں باہر وقت   Kathy Hochulگورنر 
کا دن ریاستی باغات، تاریخی مقامات، جنگلی حیات والے عالقوں، نہروں کی پگڈنڈیوں،  2023جنوری،   1گزاریں اور 

فرسٹ ڈے ہائکس   ائیں۔اور پورے ایمپائر اسٹیٹ میں موجود عوامی اجتماع کے میدانوں میں نئے سال کا جشن من
  مختلف اقسام پیش کر رہا ہے۔ 100پروگرام پوری ریاست میں عوام کے لئے ہائکس کی 

  
"نئے سال کا آغاز کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اہِل خاندان اور دوستوں کے ساتھ ہمارے عوامی 

نے   Hochulگورنر  صورتی کا لطف اٹھایا جائے،" باغات اور ریاستی میدانوں میں وقت گذار کر موسم سرما کی خوب
"ایمپائر اسٹیٹ کے اردگرد ہماری متعدد فرسٹ ڈے ہائکس میں سے کوئی منتخب کرکے نیویارک والے تعطیالت  کہا۔

کی تیزرفتاری اور مصروفیت سے کچھ وقفہ لے سکتے ہیں اور ایک روشن، پرامید نئے سال کا خیرمقدم کرنے کے  
  ی تالش کرسکتے ہیں۔"لئے بہترین جگہ بھ 

  
ویں  12نیویارک اسٹیٹ آفس آف پارکس، تفریح اور تاریخی تحفظ، ماحولیاتی تحفظ کا محکمہ، اور کینال کارپوریشن  

ساالنہ فرسٹ ڈے ہائکس پروگرام کے جزو کے طور پر پوری ریاست میں منعقد ہونے والی بہت سی واکس اور ہائکس  
  کی میزبانی کرنے کے لئے باہم شراکت داری کر رہے ہیں۔

  

"فرسٹ ڈے ہائکس ایک ایسی خاندانی دوستانہ روایت ہے جو  نے کہا، Erik Kulleseidاسٹیٹ پارکس کے کمشنر 
موسم سرما میں ہماری ریاست کے قدرتی خزانوں کا ایک تازہ موسمی نظارہ بھی پیش کرتی ہے اور ان تمام چیزوں کا  

ک والوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ وہ اس نیو ایئر ڈے پر  بھی جو اسٹیٹ پارکس میں پورا سال ہوتا رہتا ہے۔ میں نیویار 
  نیویارک کے شاندار اور حیرت انگیز نظاروں میں پیدل سیر کرکے اس کے قدرتی حسن کا مزہ لیں۔"

  
"ان فرسٹ ڈے ہائکس میں سے کسی میں بھی حصہ   نے کہا، Basil Seggosمحکمہ ماحولیاتی تحفظ کے کمشنر 

لے کر نئے سال کا آغاز کرنے اور نیو یارک کے حسین بیرونی نطاروں کا لطف اٹھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔  
DEC  کو ہر عمر اور صالحیتوں والے نیویارک باسی کو اس فروغ پاتی ساالنہ روایت میں حصہ لینے میں مدد دینے

ارکس کے ساتھ شراکت داری پر فخر ہے، جو دوستوں اور گھرانوں کو ہمارے قدرتی وسائل اور کے لئے اسٹیٹ پ
 شاندار قدرتی فضاء سے لطف اندوز ہونے کے لئے اکھٹا کرتی ہے۔"  

  



یہ واکس اور ہائکس بہت خاندان دوست ہیں اور عموماً ایک سے پانچ میل تک ہوتی ہیں جس کا انحصار جگہ اور  
کی ریاستی زمینوں، جنگلی حیات والے عالقوں، جنگالتی   DECریاستی پارکوں، تاریخی مقامات،  ہے۔حاالت پر ہوتا  

سے زائد ہائکس کی پیشکش کی جا رہی    90تحفظ اور نہروں کے ساتھ پگڈنڈیوں اور ماحولیاتی تعلیم کے مراکز میں 
یبات جینیسی ویلی گرین وے، نیو یارک  کے لئے نیا انداز پیدا کرنے کے لئے پوری ریاست پر محیط تقر 2023 ہے۔

اسٹیٹ برڈنگ ٹریل پر اضافی ہائکس بھی متعارف کرا رہی ہیں اور آن دی کینالز پروگرام کے جزو کے طور پر چار  
 نئی ہائکس بھی جن میں ایمپائر اسٹیٹ ٹریل کے ساتھ واکس بھی شامل ہیں۔  

  
New York State Canal Corporation  کے ڈائریکٹرBrian U. Stratton ،اب جبکہ ہم نئے   نے کہا"

اور اپنے ریاستی شراکت داروں کے ساتھ   Hochulسال کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، تو کینال کارپوریشن کو گورنر 
ویں ساالنہ فرسٹ ڈے ہائکس پروگرام میں ہاتھ بٹانے پر بہت مسرت ہو رہی ہے جس میں نیویارک اسٹیٹ   12مل کر 

مپائر اسٹیٹ ٹریل کے ساتھ نہروں پر چار منفرد، گائیڈڈ ہائیکس اور برف پر سیر جیسی سرگرمیاں  کینال سسٹم اور ای
پیش کی جا رہی ہیں۔ خاندانوں اور سیاحوں کے لئے مفت مواقع فراہم کرنا جاری رکھنا خوشی کی بات ہے تاکہ وہ  

سور کن حسن کا تجربہ کریں ہر موسم  نہروں کے آبی راستوں اور ملحقہ پگڈنڈیوں کے معتعلق جانیں اور ان کے مح
زیادہ سے زیادہ نیو یارکرز کو ریاست کے   کے بعد دوسرے موسم میں، اور ہم گورنر کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ

 عوامی مقامات کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرنے کی ترغیب دے رہی ہیں۔"  
  

Empire State Development  کے نائب صدر اور سیاحت کے ڈائریکٹرEmpire State 
Development ،فرسٹ ڈے ہائکس پروگرام نئے سال کا آغاز کرنے کے لئے ایک بہترین طریقہ فراہم   نے کہا"

کرتا ہے اور نیویارک کے بے مثال ریاستی پارکوں، ریاستی نہروں کے نظام اور دیگر زیِر حفاظت زمینوں سے زیادہ 
راد کو متعارف کرانے میں مدد ملتی ہے، جس سے سال کے دوران بعد میں بھی سیاحت کے لئے آئڈیے سے زیادہ اف

ملتے ہیں اور امنگ پیدا ہوتی ہے۔ 'میں نیویارک سے محبت کرتا ہوں' رہائشیوں اور سیاحوں کو یکساں ترغیب دیتا ہے  
ہاں امپائر اسٹیٹ کے اندر ہی ایسی بیرونی  کہ وہ سب اس کا حصہ بنیں اور ان تمام حیرت کدوں کو تالش کریں جو ی

  "تفریحی گاہوں میں ان کا منتظر ہیں اور پورے ملک کے بہترین مقامات میں سے ہیں۔
  

، تفصیالت، پیشگی رجسٹریشن کے تقاضے اور اضافی معلومات آن  فہرستنیویارک سٹیٹ فرسٹ ڈے ہائکس ےک مقامات یک 

سے گزارش ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ  ۔ دلچسپی رکھنے والے شرکاءنہریںاور ،DEC ،پارکس الئن یہاں مل سکتی ہیں 
   میزبان سائٹ کی تفصیالت چیک کریں اور جہاں پسند آئے وہاں پیشگی رجسٹر ہو جائیں۔

  
ریاستوں میں   50میں میساچوسٹس میں شروع ہونے والی فرسٹ ڈے ہائکس اب ایک قومی ایونٹ ہے جو تمام  1992

کا جشن گھر سے باہر منانے کے لئے دیگر تجاویز میں  2023نیویارک کے باسیوں کے لئے سنہ  منعقد کیا جاتا ہے۔
  و گشت کرنا شامل ہیں۔ کوئی مقامی پارک یا پگڈنڈی تالش کرنا، یا مقامی محلوں میں سیر

  
  فرسٹ ڈے ہائکس کی عالقے لے لحاظ سے فہرست:

  

  مغربی نیو یارک
 Quaker Area, Salamanca; 716.354.9101 x.232 -Allegany State Park  
 Amherst State Park, Williamsville; 716.631.7132 
 Beaver Island State Park, Grand Island; 716.282.5154 
 Boutwell Hill State Forest, Charlotte; 716.363.2052 
 elinden@brockportny.orgBrockport Welcome Center Canal Hike, Brockport;  
 Clear Lake Wildlife Management Area, North Collins; 718.851.7019 
 Evangola State Park, Irving; 716.549.1050 

Fort Niagara State Park, Youngstown; 716.282.5154  )2  )ہائکس  
 Genesee Valley Greenway, Hinsdale; 585.493.3614 
 Genesee Valley Greenway, Hinsdale; 585.493.3614 
 Genesee Valley Greenway, Hinsdale; 585.493.3614 

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


 Genesee Valley Greenway, Hinsdale; 585.493.3614 
 Genesee Valley Greenway, Nunda; 585.493.3614 
 Greenway, Nunda; 585.493.3614 Genesee Valley 
 Genesee Valley Greenway, Nunda; 585.493.3614 
 Genesee Valley Greenway, Nunda; 585.493.3614 
 Genesee Valley Greenway, Nunda; 585.493.3614 
 Genesee Valley Greenway, Nunda; 585.520.9984 
 Golden Hill State Park, Barker; 716.282.5154 
 Hamlin Beach State Park, Hamlin; 585.964.2462 
 Knox Farm State Park, East Aurora; 716.549.1050 

Letchworth State Park Humphrey Nature Center, Castile; 585.493.3680  )4 )ہائکس  
 Mt. Morris; 585.493.3680 Letchworth State Park Highbanks Picnic Shelter, 2) )ہائکس  
 Niagara Falls State Park, Niagara Falls; 716.282.5154 
 glenngebhard@gmail.com Phillips Creek State Forest, Ward; 
 Reinstein Woods Environmental Education Center, Depew; 716.683.5959 
 Niagara Falls State Park, Niagara Falls; 716.282.5154 
 Zoar Valley Multiple Use Area, Collins; 440.983.0023 
  

  رکزی نیویارکفنگر جھیلیں اور م
 Bowman Lake State Park/McDonough State Forest, Oxford; 607.334.2718 
 4, Waterloo; 315.659.9269-Canalside Lock C/S 
 Catharine Valley Trail, Watkins Glen; 607.481.0584 
 Chenango Valley State Park, Chenango Forks; 607.648.5251 
 Clark Reservation State Park, Jamesville; 315.415.8377 
 Delta Lake State Park, Rome; 315.337.4670 
 Fort Ontario State Historic Site, Oswego; 315.343.4711 
 47.8662Glimmerglass State Park, Cooperstown; 607.5 
 Green Lakes State Park, Fayetteville; 315.637.611 
 Herkimer Home State Historic Site, Herkimer; 315.823.0398 
 Lesser Wilderness State Forest, Turin; 315.376.3521 
 Macedon Canal Park, Macedon; 585.269.8125 
 Felicia.Paradise@dec.ny.gov ;Montezuma Audubon Center, Savannah 
 Newtown Battlefield State Park, Elmira; 607.732.6287 
 Rogers Environmental Education Center, Sherburne; 607.674.4733 
 Selkirk Shores State Park, Pulaski; 315.298.5737 
 Seneca Lake State Park, Geneva; 315.789.2331 
 Southville State Forest, Stockholm; 315.265.3090 

.387.7041 extTaughannock Falls State Park, Trumansburg; 607 .131  
 Two Rivers State Park, Waverly; 607.732.6287 
  

  نارتھ کنٹری/ایڈیرونڈاکس:

Adirondack Interpretive Center, Newcomb; 518.582.2000  
megan@adk.org Hadley Mountain, Wilcox Lake Wild Forest, Hadley;   

Moxham Mountain, Vanderwhacker Mountain Wild Forest, Minerva; 518.338.8173 
Paul Smith's Visitor Interpretive Center (VIC), Brighton; 518.327.6241  

Point Au Roche State Park, Plattsburgh; 518.563.6444   

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


Prospect Mountain Veterans Memorial Highway Day Use Area, Lake George; 
518.623.1268  

 
Robert G. Wehle State Park, Henderson; 315.938.5302 

Sackets Harbor Battlefield State Historic Site, Sackets Harbor; 315.646.2321   
Wellesley Island State Park, Fineview; 315.482.2479  

  
  گریٹر کیپیٹل ڈسٹرکٹ

 Champlain Canal Lock 5, Schuylerville; 518.583.3708 
 Five Rivers Environmental Education Area, Delmar; 518.475.0291 
 Grafton Lakes State Park, Grafton; 518.279.1155 x2 
 Mine Kill State Park, North Blenheim; 518.827.6111 
 friendsofpeebles@gmail.comPeebles Island State Park, Cohoes;   )2  )ہائکس  
 Saratoga Spa State Park, Saratoga Springs; 518.584.2000 x16 
 Thacher State Park, Voorheesville; 518.872.0800 
  

  وادی ہڈسن / کیٹ سکلز
 Catskills Visitor Center, Shandaken; 845.688.3369 
 FDR State Park, Yorktown; 914.245.4434 
 Little Stony Point/Hudson Highlands State Park, Cold Spring; 845.224.7207 
 John Jay Homestead State Historic Site, Katonah; 914.232.5651 
 waska State Park Preserve, Peter's Kill, Kerhonkson; 845.255.0752Minne 
 Minnewaska State Park Preserve, Sam's Point, Cragsmoor; 845.647.7989 
 Olana State Historic Site, Hudson; 518.751.0344 
 Old Croton Aqueduct State Historic Park, Dobbs Ferry; 646.303.1448 

nther Mountain, Slide Mountain Wilderness, Pa
 Peter@catskillmountainclub.org Shandaken; 
 Platte Clove Preserve, Hunter; 845.688.3369 
 Rockefeller State Park Preserve, Pleasantville; 914.666.6503 
 Staatsburgh State Historic Site, Staatsburg; 845.874.0568 
 Sterling Forest State Park, Tuxedo; 845.351.5907 
 e Falls; 518.329.3993Copake Falls, Copak -Taconic State Park  
 Walkway Over the Hudson State Historic Park, Poughkeepsie; 845.834.2867 
 Willowemoc Wild Forest, Rockland; 845.693.4181 
  

  نیویارک شہر اور النگ آئی لینڈ
 Bethpage State Park, Farmingdale; 516.249.0701 

3970 ext-605-718 Clay Pit Ponds State Park Preserve, Staten Island; .201  
Connetquot River State Park Preserve, Oakdale; 631.581.1005  2)  )ہائکس  

 Hallock Preserve, Riverhead; 631.315.5475 
 Park, West Hempstead; 516.766.1029 Hempstead Lake State 
 Jones Beach State Park, Wantagh; 516.785.1600 
 Montauk Point State Park, Montauk; 631.668.5000 
 Mt. Loretto Unique Area, Staten Island; 718.313.8591 
 Ridge Conservation Area, Ridge; 631.444.0350 
 Park, Brooklyn; 212.866.3100Shirley Chisholm State  

mailto:friendsofpeebles@gmail.com
mailto:Peter@catskillmountainclub.org


 Sunken Meadow State Park, Kings Park; 631.269.4333 

  
 ,New York State Office of Parksریاست نیویارک کا دفتر برائے پارکس، تفریح اور تحفظ تاریخ )

Recreation and Historic Preservation) 250   سے زائد پارکس، تاریخی مقامات، تفریحی راستوں، گالف
ملین سے زائد لوگ سیر کرنے آتے  78کورسز، کشتی کے النچز اور مزید چیزوں کی نگرانی کرتا ہے، جہاں ساالنہ 

 NYپر تشریف الئیں، مفت  www.parks.ny.govمزید معلومات کے لئے  ان تفریحی مقامات کے بارے میںہیں۔
State Parks Explorer پر کال کریں۔ اس کے ساتھ، ہم   518.474.0456ڈأون لوڈ کریں، یا موبائل ایپ

۔ Twitter اور Instagram ،Facebook سے   پر بیھ رابےط میں رہیں

  
###  

  

 
 www.governor.ny.govاضافی خبر یہاں مالحظہ کی جا سکتی ہے 

 press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418ریاست نیو یارک | ایگزیکٹیو چیمبر | 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.parks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec437470c61f46ec897008dae1d2731f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070591240582130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T6Q4PTVQCqSmEdSLjAItFpx4kNdEkem8ruzsdBf03ys%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fexplorer-app%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec437470c61f46ec897008dae1d2731f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070591240582130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=00Cazzg1hMifqJITDCHDOIYNwSIy%2F77MZgq4dAhmF8Q%3D&reserved=0
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