
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 28/12 للنشر فوًرا:

 
 

  2022الحاكمة هوكول تعلن عن منح الحفاظ على التاريخ لوالية نيويورك لعام 
   

عشر منح تسلط الضوء على األفراد والمشاريع التي ساهمت في الحفاظ على األماكن التاريخية وإعادة استخدامها بشكل 
  تكيفي

  
  هنا الصور متوفرة

  
  

في والية   2022أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن تكريم تسعة مشاريع وفرد واحد بمنح المحافظة على التاريخ لعام 
نيويورك. تشمل المشاريع التي تم تسليط الضوء عليها في منح هذا العام إنشاء منطقة تاريخية بقيادة المجتمع في مقاطعة 

حة الحديقة التاريخية في مقاطعة ويستتشستر، والترميم المكتمل لرصيف تاريخي في  تشوتاوكوا، والتصميم التحويلي لمسا
  مدينة نيويورك.

  
قالت   "يسمح لنا الحفاظ على المعالم البارزة في جميع أنحاء نيويورك باالحتفال بتاريخنا المشترك وتكريم ماضينا الجماعي،" 

"أهنئ المستفيدين هذا العام على جهودهم لالستفادة من مواردنا التاريخية والثقافية لبناء مستقبل أكثر إشراقًا   الحاكمة هوكول.
   لواليتنا." 

  
  والمحافظة  والترفيه الحدائق مكتب قبل من تقديمها ويتم ،1980  عام  في للوالية التابعة التاريخ على المحافظة منح اءإنش تم

  والثقافية. التاريخية الموارد وتنشيط حماية في التميز لتكريم  عام كل التاريخية
  

ني ونرحب بفرصة التعرف على المشاريع التي  "الحفاظ على التاريخ هو عمل تعاو قال مفوض حدائق الوالية إريك كوليسيد:
ر الطاقة وتظهر اإلمكانات الرائعة للحفظ التاريخي. نحن فخورون بأن نكون شريًكا نشًطا في المشاريع في جميع أنحاء  تُسخ ِّ

بداعية ملهمة  والية نيويورك ونهنئ جميع األفراد والجماعات الذين يجعلون الحفاظ ممكنًا. إن جهودهم االستثنائية ورؤاهم اإل
  ولها آثار إيجابية طويلة األمد في مجتمعاتنا." 

  
  هم: هذا 2022 لعام التاريخ على للمحافظة الوالية منح على الحاصلون

  
   سينثيا هوك

  المساهمات البارزة في الحفاظ على التاريخ
كان لمسيرتها المهنية التي امتدت لعقود من الزمن وتفانيها    لمساهماتها البارزة في الحفاظ على التاريخ.تم تكريم سينثيا هوك 

  في التخطيط للحفظ التاريخي واإلرشاد والمشاركة المجتمعية تأثير ال يُحصى على الموارد الثقافية والتاريخية للوالية.
  

 East Harlem South/ El Barrio) مسح مستوى استطالع شرق هارلم الجنوبي/إل باريو
Reconnaissance Level Survey،)   مدينة نيويورك، مقاطعة نيويورك 

  التميز في توثيق الحفظ التاريخي

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72177720304399031&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5356a593654843b3f1c808dae8f02ab1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638078415468353063%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=w3BE0jJYfubVq1TjZ4WeE%2Fz0sRLfiiH1gEy33GvD%2BWo%3D&reserved=0


كأول مسح شامل   للتميز على التكريم في وثائق الحفظ التاريخي.حاز مسح مستوى استطالع شرق هارلم الجنوبي/إل باريو 
للموارد التاريخية/الثقافية في هذا الجزء من مدينة نيويورك، يُعدُّ التقرير أداة مهمة في فهم البيئة المبنية واألهمية الثقافية 

  ى على مستوى الوالية.للحي. كما سيكون بمثابة تقرير مسح نموذجي على مستوى االستطالع للمجتمعات األخر
  

 بوكيبسي، مقاطعة دوتشيس  مشروع إف آر باين هاوس،
  التميز في إعادة تأهيل المباني التاريخية

المشروع هو  للتميز في إعادة تأهيل المباني التاريخية. ( على تكريمF.R. Bain Houseحاز مشروع بإف آر باين هاوس )
تتويج لجهد متعدد السنوات من قبل صاحبة المنزل كيمبرلي بريدن الستعادة منزلها التاريخي على طراز الملكة آن عام  

  من خالل االستفادة من ائتمان إعادة تأهيل ملكية المنازل التاريخية. 1888
  

 مقاطعتا واين ووايومنغ  مشاريع إعادة تأهيل الجسور التاريخية،
  في استشارات الحفاظ على التاريخ التميز

وعلى وجه التحديد جسر طريق   -حازت الجهود التعاونية المشتركة إلحياء الجسور التاريخية بشكل مدروس وإبداعي 
على التكريم من  -شويلكوبف في مقاطعة وايومنغ وجسر طريق كويكر/أونيل فوق قناة إيري في ماسيدون، مقاطعة واين 

   خالل الحصول على
  التميز في استشارة الحفاظ على التاريخ.منحة 

  
 راي، مقاطعة ويستتشستر  حدائق جاي إستيت، مركز جاي للتراث،

  التميز في اإلنجاز غير الربحي
ال يعكس التصميم التحويلي للحدائق   بالتميز في اإلنجاز غير الربحي. تشتهر حدائق جاي إستيت في مركز جاي للتراث 

حسب، بل يؤكد على نية استعادة األنواع المحلية واألصوات األصلية وتنمية تقدير وفهم المناظر الطبيعية  السياق التاريخي ف
  المستدامة من خالل الشراكات والتوعية العامة.

  
 ليلي ديل، مقاطعة تشاوتاوكوا   منطقة ليلي ديل أسيمبلي التاريخية،

  التميز في اإلنجاز المجتمعي
قادت الجهود المبذولة لترشيح هذا المجتمع لمساهماته  بالتميز في اإلنجاز المجتمعي.تشتهر منطقة ليلي ديل التاريخية 

مورد  200التاريخية في الروحانية وحركة حقوق المرأة أعضاء المجتمع الذين نجحت دعوتهم ومثابرتهم في تحديد أكثر من 
  منطقة، وهي اآلن مدرجة في السجالت الوطنية وسجالت الوالية لألماكن التاريخية.تاريخي لل

  
 نياجارا فولز، مقاطعة نياجارا   مشاريع إعادة تأهيل ساللم الوصول إلى مضيق نهر نياجارا،

  (OPRHPالتميز في إنجاز مشروع مكتب الحدائق والترفيه والمحافظة التاريخية )
للتميز  تم تكريم مشاريع إعادة تأهيل ساللم الوصول إلى مضيق نهر نياجارا في جدائق ديفيلز هول وحدائق ويرلبول الحكومية 

 Office of Parks, Recreation and Historicفي إنجاز مشروع مكتب الحدائق والترفيه والمحافظة على التاريخ )
Preservation, OPRHP.) الحفظ التاريخي والمرافق مع مراعاة تصميم السلم الحجري   جمعت المشاريع ما بين

  التاريخي وإعطاء األولوية لتحسينات السالمة.
  

 بوتسدام، مقاطعة سانت لورانس  قاعة سنيل القديمة،
  التميز في إعادة تأهيل المباني التاريخية

لمشروع إعادة استثمار مرئي للغاية في قلب بوتسدام   للتميز في إعادة تأهيل المباني التاريخيةتم تكريم قاعة سنيل القديمة 
والذي تبنى نموذًجا ناجًحا للحفظ التاريخي وبث الحياة في مورد مجتمعي غير مستغل من خالل تحويلفه إلى مساحة جديدة 

  متعددة االستخدامات.
  

Pier 57، رك مدينة نيويورك، مقاطعة نيويو 
  التميز في إعادة تأهيل المباني التاريخية

يعد مشروع إعادة االستخدام التكيفي هذا لرصيف   للتميز في إعادة تأهيل المباني التاريخية. Pier 57تم االعتراف بالرصيف 
تاريخي في مدينة نيويورك مثااًل أوليًا فريًدا على أعمال الحفظ لنوع هيكل مميز لتاريخ المدينة. إن الرؤية الرائدة، التي  



اآلن بين تكنولوجيا  أصبحت ممكنة من خالل اإلعفاءات الضريبية لوالية نيويورك والفيدرالية الضريبية إلعادة التأهيل، تمزج 
  مع التصميم المعاصر المتماسك. 1950البناء المبتكرة لعام 

  
 كوينز، مقاطعة كوينز  ، T Buildingمبنى 

  التميز في إعادة تأهيل المباني التاريخية
باإلضافة إلى إنشاء مساكن داعمة تشتد الحاجة   للتميز في إعادة تأهيل المباني التاريخية. T Buildingتم االعتراف بمبنى 

إليها ومساحة لخدمات المجتمع المحلي، فإن مشروع إعادة االستخدام التكيفي هذا، والذي أصبح ممكنًا من خالل والية 
أعاد العديد من ميزات المبنى األصلية على طراز الفن  نيويورك واإلعفاءات الضريبية إلعادة التأهيل التاريخية الفيدرالية، 

  الحديث وهو مثال رائع على الهندسة المعمارية المجددة. 
   

( في إنشاء روابط Division for Historic Preservation, DHPتتمثل مهمة قسم والية نيويورك للحفظ التاريخي )
ين والزوار، ويلتزم القسم بحماية الموارد التاريخية والثقافية. يسعى قسم  ذات مغزى بالتاريخ الديناميكي للوالية لجميع المقيم

( إلى زيادة الوعي بقيمة األماكن التاريخية لألجيال القادمة وتوسيع الروايات  DHPوالية نيويورك للحفظ التاريخي )
 النطاق حول المزيد  على تعرف .المتشابكة من أجل سرد قصة أكثر اكتمااًل تمثل تنوع شعب الوالية، في الماضي والحاضر 

  .اإلنترنت  عبر  القسم لعمل الكامل
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