
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2023/ 2/ 16 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول تعلن عن عطلة نهاية األسبوع السنوية المجانية لعربات التزلج على الثلج
  

  مارس/آذار 5إلى   3هناك إعفاء من رسوم التسجيل لعربات التزلج على الثلج من خارج الوالية في الفترة من 
  

تكون عطلة نهاية األسبوع األولى من شهر مارس/آذار مخصصة لعطلة نهاية األسبوع المجانية لعربات التزلج على الثلج  
  كل عام

  
  

مارس/آذار من هذا العام وبعد ذلك سنويًا سيكون أول سبت وأحد  5إلى  3أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أنه اعتباًرا من 
على التوالي في مارس/آذار مجاني لجميع عربات التزلج على الثلج القادمة من خارج الوالية والكندية. خالل عطلة نهاية  

عن شرط التسجيل في نيويورك لعشاق التزلج على الجليد من خارج الوالية والمسجلين   األسبوع هذه الترويجية يتم اإلعفاء
  ميل من مسارات عربات التزلج على الثلج في نيويورك. 10,500بشكل صحيح والمؤمن عليهم الراغبين في استكشاف 

  
"بدعم من الحكومات المحلية ونوادي التزلج على الثلج يسعدنا جًدا الترحيب براكبي الجليد من خارج   قالت الحاكمة هوكول،

الوالية كل عام في مسارات والية نيويورك. نأمل من خالل تقديم عطلة نهاية األسبوع المجانية للتزلج على الثلج في نفس  
سنوية على التقويمات وتعزيز الترويج للسياحة في المناطق الوقت من كل عام في تحفيز الصداقات والحصول على رحالت 

  الريفية. تمنح شبكتنا الواسعة لعربات التزلج على الثلج للزائرين والسياح فرصة رائعة الستكشاف واليتنا".
  

في   يجب على المشاركين من خارج الوالية والكنديين في حدث التزلج المجاني على الجليد تشغيل عربة ثلجية مسجلة
واليتهم/مقاطعتهم األصلية ويجب أن يحملوا أي تأمين ساٍر كما هو مطلوب. خارج هذا العرض الترويجي يُطلب من راكبي 
عربات التزلج على الثلج من خارج الوالية والكنديين تسجيل عربات التزلج على الثلج الخاصة بهم في والية نيويورك قبل  

  ن فالي إلى نورث كونتري إلى غرب نيويورك.من هدسو  -الوصول إلى مسارات الوالية 
  

أهمية السياحة في اقتصادات   2023مارس/آذار  5إلى  3تعزز عطلة نهاية األسبوع المجانية للتزلج على الثلج لهذا العام من 
زاًما مستمًرا  الوالية واالقتصاد المحلي والتزام نيويورك بهذه الصناعة في أعقاب الجائحة. لقد التزمت والية نيويورك الت

بصيانة مسار عربات التزلج على الثلج ويتم تمويل برنامج المنح المحلية لدينا من خالل رسوم تسجيل عربات التزلج على 
الثلج التي تجمعها إدارة الشؤون الداخلية للمركبات اآللية ويتم إيداعها في صندوق تطوير وصيانة مسارات الثلج. توزع  

ناديًا لعربات التزلج على الثلج في جميع أنحاء الوالية والتي تعتني   230يات المنح على حوالي حكومات المقاطعات والبلد 
ميل من المسارات المخصصة في كافة أنحاء الوالية   10,500بدورها بالمسارات وتحافظ عليها. تدعم منح المسارات مسافة 

  لالستمتاع بالمركبات على الثلج بأمان. 
  

"ليس هناك حد لما يمكن أن يجربه سكان   وض مكتب الحدائق واالستجمام والمحافظة التاريخية،قال إريك كولسيد، مف
نيويورك في كافة أنحاء واليتنا ونحن اآلن نسارع للترحيب بالمزيد من عشاق الشتاء في الهواء الطلق في إمباير ستيت. أنا  

ون في صيانة الممرات والتأكد من أنها آمنة ومجهزة جيًدا ممتن لنوادي التزلج على الثلج والحكومات المحلية الذين يساعد 
  للمقيمين والزائرين على حد سواء."

  



"يوجد في نيويورك آالف األميال من   قال روس دي ليفي نائب رئيسة وكالة تطوير إمباير ستيت والمدير التنفيذي للسياحة،
تكشاف المناظر الطبيعية الشتوية في الوالية. مع التجارب الفريدة  مسارات التزلج على الثلج التي تقدم للزوار طريقة رائعة الس

في الهواء الطلق واإلقامة المميزة وعروض المأكوالت والمشروبات اللذيذة الستكمال أي عطلة تعد عطلة نهاية األسبوع 
واء الباردة في كافة أنحاء والية  المجانية للتزلج على الثلج فرصة مثالية للتخطيط لرحلة قادمة لتكون جزًءا من المرح في األج

  نيويورك."
  

"يسر إدارة المركبات  قال مارك جيه.إف. شرودر مفوض إدارة المركبات اآللية ورئيس لجنة الحاكمة للسالمة المرورية، 
( أن تكون قادرةً على تسهيل استمتاع األشخاص بنظام الممرات  Department of Motor Vehicles, DMVاآللية )
قدر اإلمكان والذي أعدته نيويورك للتزلج على الثلج. إذا كان طعم ركوب المسارات يجعل الناس متحمسين بما يكفي   الهائل

للقيام بهذا على أساس منتظم فنحن مستعدون وراغبون وقادرون على تسجيل زالجتك لتكون جاهزة لالنطالق. وبالطبع، فإن  
  ان وبمسؤولية وليس تحت تأثير الكحول أو المخدرات".من المسلم به أن المتزلجين يجب أن يركبوا بأم

  
"نحن نقدر إعالن الحاكمة هوكول والترويج   قالت جينيفر سينف المديرة التنفيذية لجمعية مركبات الثلج في والية نيويورك،

للمقيمين خارج   مارس/أذار عطلة نهاية أسبوع مجانية للتزلج على الجليد في نيويورك 5إلى   3ألن تكون الفترة من من 
ميل من   10,000الوالية. تُعد عطلة نهاية األسبوع فرصة رائعة للزوار من خارج الوالية للحضور واستكشاف أكثر من 

  المسارات في والية نيويورك."
  

متنزهات الوالية تحذر راكبي الدراجات على الجليد تختلف حالة المسارات بناًء على كميات تساقط الثلوج وعوامل أخرى. 
والصيادين والمتزلجين والمتزلجين على الجليد لوضع السالمة أوالً والمضي بحذر شديد قبل المغامرة في المسطحات المائية  

المقبل والجريان  المغطاة بالجليد أو الثلج. يمكن أن تؤدي األحوال الجوية الدافئة غير المعتادة المتوقعة خالل األسبوع 
السطحي المصاحب لها إلى تكسر الجليد الموجود. يمكن أن يختلف سمك الجليد على كل مسطح مائي؛ وحتى داخل نفس  

المسطح المائي. ونظًرا لدرجات الحرارة األكثر دفئًا التي شهدناها هذا الشتاء فإن البحيرات والبرك التي يبدو أنها متجمدة قد  
راية بالمخاطر المحتملة تحت الجليد أو المسطحات المائية المغطاة بالثلوج. ال ينبغي أن يؤخذ وجود تكون خادعة. كن على د 

مسارات أو آثار أقدام على الجليد كدليل على ظروف الجليد اآلمنة. يتم تشجيع األفراد بشدة على التحقق من ظروف الجليد 
ا. يمكن أن تؤدي المغامرة بالخروج على الجليد غير الكثيف بدرجة  محليًا وتجنب المواقف التي يبدو أنها تمثل خطًرا بعيدً 

كافية إلى مأساة ونريد أن نضمن أن يقضي هواة الترفيه وقتًا ممتعًا مع اتخاذ االحتياطات المناسبة للبقاء في أمان. ال تعبر  
  مسارات عربات الثلج الممولة من الوالية أبًدا المسطحات المائية المتجمدة.

  
من مواقع نوادي عربات التزلج على الثلج في المنطقة للحصول على معلومات حول ظروف المسارات، بما في ذلك  تحقق

حالة الميالن. يجب أن يكون األفراد الذين يستخدمون عربات التزلج على الثلج على دراية بممارسات الركوب اآلمن وجميع 
ج في نيويورك معلومات حول لرابطة عربات التزلج على الثل الموقع اإللكتروني القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها. يوفر

نوادي التزلج على الجليد وعربات التزلج على الثلج. تتوفر خرائط لشبكة مسارات عربات التزلج على الثلج للوالية على  
  .هنا موقع متنزهات والية نيويورك على اإلنترنت 

  
  هنا. لرحالت التزلج على الثلج المتوفرة في الوالية  I LOVE NYيمكن العثور على دليل من 

  
ي نيويورك بوجوب تجديد تسجيالت عربات التزلج على الثلج سنويًا. تسمح  ( المتزلجين فDMVتذكر إدارة المركبات )

(DMV لراكبي عربات التزلج على الثلج بتجديد التسجيل عبر اإلنترنت على ) ( موقعDMVاإللكترون )ن طريق البريد ع ي
دوالًرا إذا   45دوالر، ولكنها تنخفض إلى  100تبلغ تكلفة تسجيل عربة التزلج على الثلج  ( DMVمكتب )   أو شخصيًا في

  كان المتزلج على الثلج عضًوا في ناٍد محلي لعربات التزلج على الثلج.
  
ة  يمكن لغير سكان نيويورك الذين يرغبون في استخدام عربة تزلج على الثلج في والية نيويورك قبل أو بعد عطلة نهاي 

للحصول على تسجيل   على الثلج من خارج الوالية التسجيل في والية نيويورك لعربة التزلجاألسبوع الترويجية هذه استخدام 
( تسجيل دائم في  DMVيوًما وتشغيل عربة التزلج على الثلج الخاصة بهم هنا على الفور. سترسل إدارة المركبات ) 15لمدة 

  البريد.
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnysnowmobiler.com%2Fride-ny-trails%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946406246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Jfexj9nAZICKtgCF7drfSk4kgeT%2FgQyLpuzZC0eNIac%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Frecreation%2Fsnowmobiles%2Fmaps.aspx&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946406246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=At%2FRX5uqJlgSj7WjiK5EEc98S518JIXQI5gjMbsp2EQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iloveny.com%2Fsnowmobiling&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946406246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a%2BGTTpgjTd3EBeO8H0OI%2FsB%2B%2F0ELYPMBrJ07XE2gj7Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fnode%2F1976&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946562915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YFiEk7mmx9xdzR%2FI0blyHIBlad%2F20OGi3JsgSWfOtpo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Foffices&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946562915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZMa%2B0QXCVvKksCJCiexDFD6UbUr1itXo0L88TMeBIyA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransact2.dmv.ny.gov%2FSnowmobileOutofState%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946562915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G2GOTzylwqR04WyZ4vfUhh85XCJOATrfLOc%2BdSDYHiw%3D&reserved=0


تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني إلدارة . parks.ny.govتفضل بزيارة للحصول على معلومات حول التزلج على الثلج، 
لمزيد من   هنا  ( اإللكترونيDepartment of Environmental Conservation, DECالمحافظة على البيئة )

  المعلومات حول التزلج على الثلج على أراضي الوالية.
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