
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2023/ 1/ 25 للنشر فوًرا: 

 
 

متخصص في مجال السالمة العامة من والية نيويورك وخارجها أكملوا التدريب   8,000الحاكمة هوكول تعلن أن أكثر من 
  2022في مركز تدريب االستعداد الحكومي في عام 

  
مل مع  يوفر قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ تدريبًا على مدار العام لوكاالت السالمة العامة وموظفي الوالية للتعا

  مشهد التهديد الحالي والمتطور
  

  (COVID-19شهًرا بسبب جائحة ) 16يستمر الطلب على التدريب في النمو بعد توقف مؤقت لمدة 
  

  تقويم التدريب( DHSES، مع تفاصيل عن قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ ) 2023الدورات المقررة بالفعل لعام 
  
  

 8,000أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن مركز تدريب االستعداد الحكومي في أوريسكاني قام بتدريب أكثر من 
متخصص في مجال السالمة العامة على المستوى المحلي والوالئي والفيدرالي من مجموعة متنوعة من التخصصات  

لطوارئ، من جميع أنحاء والية نيويورك وخارجها في عام  والوكاالت، بما في ذلك إنفاذ القانون وخدمة اإلطفاء وإدارة ا
شهًرا في التدريب الشخصي  16أكمل هؤالء الطالب تدريبًا معاصًرا ومتطوًرا على مدار العام، بعد توقف لمدة  .2022

ام الماضي بسبب الوباء. قدم المركز، الذي يديره قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بالوالية، دورات تدريبية في الع
ساعدت في إعداد هؤالء المهنيين لمواجهة التهديدات الحالية والمتطورة، وإجراء عمليات اإلنقاذ في المياه في مجموعة 

  متنوعة من الظروف، وتنمية المعرفة في جميع جوانب االستجابة للطوارئ.
  

مي في الوالية في وادي موهوك على مدار العام  "السالمة العامة هي األولوية القصوى إلدارتي، ويعمل مرفق التدريب العال
"سنواصل فتح  قالت الحاكمة هوكول.لتعزيز قدرات االستجابة آلالف المستجيبين األوائل في نيويورك وموظفي الطوارئ،" 

  -وما بعده ألي وكالة سالمة عامة   2023( على مدار العام في عام SPTCأبوابنا في مركز تدريب االستعداد الحكومي )
  تقديم الخدمات األساسية والتدريب الذي سيساعد في الحفاظ على سالمة سكان نيويورك."

  
"جزء من المهمة األساسية للشعبة هو تقديم تدريب جيد  قال جاكي براي، مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ: 

للمسؤولين عن السالمة العامة وإدارة الطوارئ في نيويورك. تتنوع محفظة تعريف المخاطر في نيويورك بقدر أكبر كل عام،  
الطوارئ. أشجع   مما يعني أنه يجب تدريب شركاء السالمة العامة في واليتنا على االستجابة لمجموعة كبيرة من سيناريوهات

محترفي السالمة العامة في نيويورك على االستفادة من جميع الدورات التي تقدمها مركز تدريب االستعداد الحكومي  
(SPTC في عام )2023. " 
  

مراكظ في شبكة تدعمها   10وهو واحد من  مركز تحليل الجرائم الموسع حديثًا في منطقة العاصمة،بعد القيام بجولة في 
بالتفصيل عن الخطة الشاملة التي حددتها  الوالية بالشراكة مع وكاالت إنفاذ القانون المحلية، تحدثت الحاكمة هوكول يوم أمس 

ال إنفاذ القانون والسالمة العامة. في خطاب حالة  لزيادة التمويل والدعم للمتخصصين العاملين في مج في خطاب حالة الوالية
الوالية، وضعت الحاكمة هوكول اقتراحين لمساعدة إدارات مكافحة الحرائق التطوعية على تعزيز التوظيف وزيادة االستبقاء.  

اء صندوق وستقترح تشريعات للسماح للمجتمعات بدفع تعويضات متواضعة لرجال اإلطفاء المتطوعين المؤهلين وأيًضا إنش
تابع للوالية لتغطية بعض التكاليف المرتبطة بالتدريب األساسي لرجال اإلطفاء. سيعوض الصندوق أيًضا بعض األجور التي 

  يخسرها المتطوعون عندما يتغيبون عن العمل ألنهم يتم تدريبهم لخدمة مجتمعاتهم. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fdhses-training-calendar%3Ff%255B0%255D%3Dfilter_term%253A796&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LfneKCqL2sAaQUJ325g6jFi5AIMhEjhzpb6p9IEPTQk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-expansion-capital-region-crime-analysis-center-and-highlights-state&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FQNS1S19H1Yt6jjc7k1xqQvG1CNuSLQ03BPX9dfUV8M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-public-safety-initiatives-and-investments-drive-down-gun&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QIp6YaM5dRc1PUU8Os4vUtKy8vwF%2BfgJkQTjhAH7fCE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-public-safety-initiatives-and-investments-drive-down-gun&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QIp6YaM5dRc1PUU8Os4vUtKy8vwF%2BfgJkQTjhAH7fCE%3D&reserved=0


  
( للوكاالت الحكومية  State Preparedness Training Center, SPTCيقدم مركز تدريب االستعداد الحكومي )

من المحاضرات والمناقشات في الفصول الدراسية إلى والمحلية والفيدرالية مجموعة واسعة من أماكن وأشكال التدريب. 
التدريبات القائمة على سيناريوهات الواقع واألداء العالي، تقدم المنشأة مجموعة كاملة من فرص التدريب الديناميكي. يوفر  

ات، وأكوام حطام ( للوكاالت بيئات تدريب واقعية مثل مدينة محاكاة، ومرفق للمياه السريعة/إنقاذ من الفيضانSPTCمركز )
من التشغيل، تدرب المنشأة سنويًا اآلالف من   16المباني المنهارة، وهياكل الغابات وغيرها من األماكن. اآلن في عامها الـ

شركاء السالمة العامة في نيويورك بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، موظفي إنفاذ القانون وخدمة اإلطفاء والخدمات  
ة وإدارة الطوارئ، في مجموعة متنوعة من المجاالت بما في ذلك االستجابة ألحداث إطالق النار والتفاوض الطبية الطارئ

  (.UASبشأن األزمات وعمليات أنظمة الطائرات بدون طيار )
  

مليون دوالر إلنشاء مرفق عالمي المستوى   40، استثمرت والية نيويورك أكثر من 2006منذ افتتاح المركز في عام 
لتدريب مسؤولي السالمة العامة. في حين أن تدريب مجتمع السالمة العامة في نيويورك هو األولوية القصوى لمركز  

  واليات المتحدة وكندا ودول أخرى شاركوا في التدريب في أوريسكاني.التدريب، إال أن المستجيبين األوائل من جميع أنحاء ال
  

، استضاف مركز تدريب االستعداد الحكومي العديد من 2022باإلضافة إلى عقد العديد من الدورات التدريبية طوال عام 
  الفعاليات التدريبية واسعة النطاق بما في ذلك:

  

( من جميع  EDCفريقًا من فرق الكالب المدربة على الكشف عن المتفجرات ) 50: شارك أكثر من  أسبوع الكالب •
  أنحاء الوالية في تدريب قائم على السيناريو وسلسلة من مسارات المهارات الصعبة.

 Raven'sاستضاف مركز تدريب االستعداد الحكومي تمرين التشغيل المشترك لتحدي ريفن )تحدي ريفن:  •
Challenge( التابع للمكتب األمريكي للكحول والتبغ واألسلحة النارية والمتفجرات )ATF الذي جمع أكثر من )

ن التدريب القائم على السيناريو. من فنيي القنابل المحليين والوالئيين والفدراليين والدوليين معًا لمدة أسبوع م 200
  هذه هي المرة الرابعة منذ سبع سنوات التي يستضيف فيها مركز التدريب هذا الحدث المرموق. 

(،  SWATشاركت الفرق التكتيكية على مستوى الوالية، أو فرق السلحة الخاصة والتكتيكات )األسبوع التكتيكي:  •
في سلسلة من السيناريوهات المتقدمة خالل األسبوع الختبار قدراتهم. وفي نهاية الحدث، عين مسؤولو مركز  

  التدريب فريقًا كبيًرا بناًء على أدائهم خالل األسبوع.

من أصحاب المصلحة المحليين والوالئيين  160طيار للسالمة العامة: شارك قمة أنظمة الطائرات بدون  •
والفيدراليين من جميع أنحاء والية نيويورك في هذا الحدث لمعرفة كيفية دمج هذه التكنولوجيا في مهام السالمة 

  العامة الخاصة بهم، وكذلك للحصول على تدريب على الطيران.

وكالة مختلفة في الحدث  50نفاذ القانون من أكثر من من مسؤولي إ 150شارك ما يقرب من : تحدي اكسلسيور •
األول لمركز التدريب. يجمع التمرين السنوي تقنيات القنابل وفرق الكالب المدربة على الكشف عن المتفجرات  

  والفرق التكتيكية معًا في سيناريو التدريب بناء على بيئة التهديد الحالية.

  

( أيًضا مسؤولي السالمة العامة على مستوى DHSES، جمع قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ )2022في عام 
(‘ إلطالعهم على كيفية إنشاء فرق تقييم  TAM( لحضور ’قمة فرق تقييم وإدارة التهديدات )SPTCالمقاطعة مع مركز )

  بشأن "منع اإلرهاب الداخلي والتصدي له." هوكولللحاكمة  18بدعم من األمر التنفيذي وإدارة التهديدات، 
  

لحضور تمرين "نيويورك هوب" للمرة الثالثة. يساعد التمرين  طالبًا جامعيًا  50مركز التدريب أيًضا ما يقرب من واستضاف 
في إعداد الطالب للمهن المحتملة في مجاالت إدارة الطوارئ واألمن الداخلي. في تمرين االستجابة للكوارث الذي استمر  

ام تدرب الطالب على القيادة، والعمل الجماعي وبناء الثقة، واالستجابة للكوارث والعمليات الطبية، ونظام قيادة أربعة أي
  الحوادث واالتصاالت القابلة للتشغيل البيني، وتدريب الوكاالت الشريكة لخدمات الطوارئ.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fnews%2Fnew-york-state-division-homeland-security-and-emergency-services-hosts-explosive-detection&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SiEg5QfmgMtbLZMlNr5KY8wPf6t05zIbpFBiteu%2BYjE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fnews%2Fdhses-holds-2022-excelsior-challenge&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E4UKUxpGjEAkCF4fcGdbnm8%2BXR8%2B2ELNSUaYF0o8h8A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-issuance-guidance-support-counties-development-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RDnppQqF2lUj28nl%2FXXpwOFdzXCI0KRj79gHbAdspQw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fnews%2Fstate-division-homeland-security-and-emergency-services-announces-nearly-50-college-students-0&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cv1u9hwq7o7inuEQvfxxZkpPfvyKuBzbJEqbn3qjXKw%3D&reserved=0


  
، سيواصل مركز تدريب االستعداد الحكومي توسيع أنواع التدريب المقدم في أوريسكاني، وكذلك مجموعات  2023في عام 

أصحاب المصلحة المشاركين في هذه الجهود، لضمان استعداد والية نيويورك لمواجهة بيئة التهديد المتطورة. يواصل قسم 
ز التدريب أيًضا. تدعو الخطط إلى بناء قاعة جديدة واسعة النطاق األمن الداخلي وخدمات الطوارئ تطوير مرافق مرك

  الستخدامها كمكان للتدريب، وكذلك الستضافة أحداث تدريبية كبيرة.
  

باإلضافة إلى األحداث الكبرى، سيستضيف مركز التدريب مجموعة واسعة من الدورات لمسؤولي السالمة العامة. تفضل 
  من المعلومات.لمزيد  مركز تدريب االستعداد الحكوميبزيارة موقع ويب 

  
  معلومات عن قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ

قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ القيادة والتنسيق والدعم لمنع الكوارث وحاالت الطوارئ األخرى والحماية منها   يوفر
( على موقع  DHSESواالستعداد واالستجابة لها والتعافي منها والتخفيف من حدتها. لمزيد من المعلومات، ابحث عن قسم )

   .dhses.ny.govاو تفضل بزيارة موقع ويب  تويتر، او موقع فيسبوك
  

###  
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