
 
 الحاكمة كاثي هوكول   27/ 2/ 2023 للنشر فوًرا: 

 
 

الحاكمة هوكول تحث على توخي الحذر قبيل العاصفة الشتوية التي من المتوقع أن تجلب الثلوج والجليد إلى المناطق 
  الشرقية في الوالية مساء االثنين

  
مناطق العاصمة وميد هدسون ووادي موهوك ووسط  من المتوقع تساقط حتى قدم من الثلوج الكثيفة التي ستؤثر على 

نيويورك والمنطقة الشمالية والشطر الجنوبي ابتداًء من مساء االثنين وحتى يوم الثالثاء؛ التأثيرات على مستوى الوالية 
  كبما ال يقل عن بوصة واحدة إلى بوصتين من الثلج، بما في ذلك ما يصل إلى ستة بوصات من الثلج في مدينة نيويور

  
مياًل في الساعة ليلة اإلثنين، مع  40معدالت تساقط الثلوج بمقدار بوصة واحدة أو أكثر في الساعة وهبوب رياح تصل إلى 

  توقع هطول أمطار متجمدة في مناطق البحيرات اإلصبعية ولونغ آيالند وغرب نيويورك
  

تعداد لظروف السفر الخطرة ليوم االثنين مساء  الحاكمة هوكول تحث سكان نيويورك على مراقبة األحوال الجوي واالس
  ويوم الثالثاء

  
  

حثَّت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على اتخاذ االحتياطات الالزمة حيث من المتوقع أن تؤثر عاصفة شتوية  
مناطق العاصمة، وميد هدسون ، ووادي  على معظم الوالية مع تساقط ثلوج كثيفة ورياح شديدة تبدأ ليلة االثنين في أجزاء من 

موهوك، ووسط نيويورك، والمنطقة الشمالية والشطر الجنوبي. سيبدأ تساقط الثلوج بشكل ثابت مساء االثنين ويستمر طوال 
الليل مع تساقط الثلوج بشكل معتدل إلى كثيف على مستوى الوالية، مع ذروة معدالت تساقط الثلوج بمقدار بوصة واحدة أو 

ميالا في الساعة. من المتوقع تساقط الثلوج على األقل من بوصة إلى  40ر في الساعة ورياح عاصفة تصل سرعتها إلى أكث
بوصتين على مستوى الوالية مع جيوب من األمطار المتجمدة وما يصل إلى ست بوصات من الثلوج في مناطق البحيرات 

ا محفوفاا بالمخاطر مساء االثنين وخاصةا صباح الثالثاء  اإلصبعية ولونغ آيالند وغرب نيويورك. ستخلق هذه الظ روف سفرا
في المناطق المتأثرة. قد تتسبب الثلوج الكثيفة والطبة في انقطاع التيار الكهربائي في اماكن معينة. حثَّت الحاكمة هوكول 

ي حالة السفر ليل االثنين وحتى  سكان نيويورك على مراقبة توقعاتهم المحلية واالستعداد للتغيرات في األحوال الجوية ف
  الثالثاء.

  
"ستؤثر عاصفة شتوية أخرى على معظم الوالية تبدأ الليلة بالثلوج أو بمزيج من األمطار الجليدية والرياح الشديدة التي ستؤثر 

"تقوم وكاالت الوالية بإعداد  قالت الحاكمة هوكول.في النهاية على السفر في الجزء الشرقي من الوالية صباح الثالثاء،" 
على استعداد لمساعدة الحكومات المحلية قبل وأثناء وبعد العاصفة. أشجع الجميع على   أصول االستجابة للطوارئ ونحن

  مراقبة الطقس هذا األسبوع والحفاظ على سالمتهم."
  

"ستؤثر الثلوج الكثيفة والرياح الشديدة على العديد من   قال جاكي براي، مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ:
ا. إذا مناطق واليتنا ابتداء  من الليلة مع تعرض بعض المناطق ألمطار متجمدة تجعل السفر من مساء االثنين إلى الثالثاء خطرا

ص وقتاا إضافياا في جدول سفرك   ا للسفر خالل اليومين المقبلين، فاحذر من الظروف الجوية المتغيرة وخص ِّ كنت مضطرا
  للحفاظ على سالمتك."

  
لمفعول في جميع أنحاء مناطق العاصمة وميد هدسون ووادي موهوك ووسط نيويورك التحذيرات من عواصف شتوية سارية ا

. قد يتم إصدار تحذيرات وساعات وإرشادات أخرى لحدث الطقس على  والمنطقة الشمالية والشطر الجنوبي حتى الثالثاء ليالا



دائرة األرصاد الجوية  دمة موقع ويب مستوى الوالية. للحصول على قائمة كاملة بتحذيرات الطقس في منطقتك، قم بزيارة خ
  في منطقتك. الوطنية

  
  استعدادات الوكاالت

  قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ

ق استجابة الوالية للظاهرة المناخية. موظفو مكتب إدارة الطوارئ على اتصال   يراقب القسم بنشاط التنبؤات الجوية وينس ِّ
  األمر. لزم إذا الوالية، مستودعات من األصول ونشر بالحكومات المحلية، وهم على استعداد لتسهيل طلبات المساعدة لها

  
  إدارة الخدمة العامة

عامل على مستوى الوالية، وهم على استعداد للمشاركة في جهود تقييم األضرار   6,300تضم مرافق نيويورك ما يقرب من 
عمال الخطوط الخارجية اإلضافيين  من  456واالستجابة واإلصالح والترميم لحدث الطقس الشتوي هذا األسبوع. وهذا يشمل 

، Con Edisonعامل خطوط خارجية من شركة  100( وNYSEGالمعينين من شركة نيويورك للكهرباء والغاز ) 
 Nationalعامل خطوط خارجية من شركة   125، وOrange & Rocklandعامل خطوط خارجية من شركة  130و

Grid( سيقوم موظفو إدارة الخدمة العامة .DPSبت )  تبع عمل المرافق طوال فترة الحدث والتأكد من نقل الموظفين المناسبين
  إلى المناطق التي تشهد أكبر تأثير.

  
  إدارة النقل

من المشرفين والمشغلين المتاحين على مستوى الوالية. وتشارك  3,614تستعد وزارة النقل بالوالية لالستجابة بتوفير 
أنشطة االستجابة للثلوج والجليد واالستعداد لها. ستظل جميع المواقع السكنية مزودة بفرق عمل  الطواقم اإلقليمية حالياا في 

  خالل مدة األحوال الجوية وعمليات التنظيف ذات األولوية. 24/7على مدار 
ة تحمل  مشغل شاحن 40بما في ذلك  Kموظفاا 59ولدعم أنشطة الثلوج والجليد في المناطق الحرجة، سيتم نشر ما مجموعه 

  مدرباا لمشغلي المعدات وممثل واحد للسالمة. وسيكون توزيعهم على النحو التالي: 13مشرفين، و 5محراث لكسح الثلوج و
  

 منطقة العاصمة: 
 (  DOTتستقبل مدرب واحد لمشغلي معدات من المكتب الرئيسي لوزارة النقل ) •

 ميد هدسون: 
  د للسالمة من وادي موهوك مدربين لمشغلي المعدات وممثل واح  4تحصل على  •

من المدربين على تشغيل المعدات من البحيرات   2من المشرفين و  2مشغلي محراث و 10تستقبل  •
  األصبعية.

  مشغلي محراث ومشرف واحد ومدرب واحد على تشغيل المعدات من غرب نيويورك. 15تستقبل  •

  بي الغربيمن مشغلي كاسحات الثلوج ومشرف واحد من الشطر الجنو  5تحصل على  •

  من المدربين لمشغلي المعدات من الشطر الجنوبي الشرقي 2تستقبل  •

  من المدربين على تشغيل المعدات من لونغ آيالند. 3مشغلي محراث ومشرف واحد و 10تستقبل  •

  ستتم إعادة تقييم الحاجة إلى موارد إضافية وفقاا لما تقتضيه الظروف خالل الحدث.
  

ليد المتاحة جاهزة للتوزيع. سيعمل ميكانيكيو األسطول في المناطق المتضررة على تزويد جميع  جميع معدات الثلج والج
إلجراء اإلصالحات وإبقاء الشاحنات على الطريق. أعداد المعدات على مستوى   24/7المواقع السكنية الرئيسية على مدار 

  الوالية كاآلتي:

 كاسحة ثلوج كبيرة   1609 •

 كاسحة ثلوج متوسطة الحجم   156 •

 شاحنة جر   52 •

 جرافة حجم كبير   337 •

 ماكينة إلزالة الثلوج  36 •

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C929e6dba3fad4f9ea2f708db18e6687d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131150101913146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BDTU40ZUsbX2p8rF2WjL9llEPp1slHNreNLHR2Kys40%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C929e6dba3fad4f9ea2f708db18e6687d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131150101913146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BDTU40ZUsbX2p8rF2WjL9llEPp1slHNreNLHR2Kys40%3D&reserved=0


سيتم إعادة تقييم الحاجة   )مقاطعة أونونداغا( ووادي هدسون السفلي. I-81سيتم استخدام خدمات السحب في المواقع التالية: 
  إلى خدمات جر إضافية طوال مدة الحدث.

  
أو زيارة  511للحصول على معلومات السفر في الوقت الفعلي، يجب على سائقي السيارات االتصال بالرقم 

www.511ny.orghttps:///  أو موقع الهاتف المحمولm.511ny.org  المصدر الرسمي لمعلومات السفر وحركة ،
  المرور في والية نيويورك.

  
  هيئة الطريق السريع

مشغالا  677توفير يراقب موظفو هيئة الطريق السريع التوقعات الجوية، وهم على استعداد لالستجابة من خالل 
  يوجد أدناه أرقام اآلليات والموارد على مستوى الوالية: .ومشرف

  كاسحة ثلوج كبيرة ومتوسطة 363 •

  شاحنة جر 11 •

  جرافة 68 •

  طن من الملح 122,000توفير أكثر من   •

  
أحوال الطقس الشتوية على  تُستخدم الفتات الرسائل المتغيرة ووسائل التواصل االجتماعي لتنبيه سائقي السيارات حول 

  الطريق.
  

الخاص بها، الذي يتوفر للتنزيل مجاناا على   تطبيق الهاتف المحمول تشجع هيئة الطريق السريع سائقي المركبات على تنزيل 
ا إلى معلومات حركة المرور في الوقت الفعلي  Androidو  iPhoneأجهزة  . يوفر التطبيق لسائقي السيارات وصوالا مباشرا

ا االشتراك في رسائل البريد  وكاميرات المرور الحية والمساعدة في التنقل أثناء التنقل. يمكن لسائقي السيارات أيضا
  التي توفر أحدث أوضاع حركة المرور على طول الطريق السريع. TRANSalertاإللكتروني لتطبيق 

  
  شرطة الوالية
ة الوالية بمراقبة الظروف وتخصيص دوريات إضافية للمناطق التي تأثرت بشكل كبير بالعاصفة. جميع  ستقوم شرط

  المركبات ذات الدفع الرباعي والمركبات المتخصصة في الخدمة بما في ذلك مركبات المهام المتعددة وعربات الثلوج.
  

  نصائح السالمة
  السفر

  اآلمنة ما يلي:تتضمن بعض أهم النصائح للقيادة  •

  تجنب قيادة السيارة إال عند الضرورة. •

نه على الطرق. • ن عليها أسرع من تكوُّ   توخى الحذر على الجسور، ألنه الجليد يتكوَّ

ا للسفر، فتأكد من أن سيارتك مزودة بمعدات النجاة مثل البطانيات، والمجرفة، والمصباح اليدوي،   • إذا كنت مضطرا
لمالبس الدافئة اإلضافية، ومجموعة من سالسل اإلطارات، وكابالت تقوية البطارية، والبطاريات اإلضافية، وا

  وأطعمة الطاقة السريعة، والقماش ذي األلوان الزاهية الستخدامها كرايات عند الوقوع في خطر.

بالبطارية   إذا كان لديك هاتف خلوي أو أي جهاز اتصاالت آخر مثل راديو ثنائي االتجاه متاح الستخدامك، فاحتفظ •
  مشحونة واحتفظ بها معك عند السفر. إذا أصبحت عالقاا، فستتمكن من طلب المساعدة وإبالغ رجال اإلنقاذ بموقعك.

السبب الرئيسي للوفيات واإلصابات خالل العواصف الشتوية هو حوادث النقل. قبل الجلوس خلف عجلة القيادة، تأكد   •
ط لتوقفاتك وحافظ على مسافة أكبر   من خلو مركبتك من الجليد والثلج؛ الرؤية الجيدة هي مفتاح القيادة الجيدة. خط ِّ

ا بمطابقة   ا أكبر من الحذر، وتذكَّر أن أكوام الثلوج يمكن أن تغمر األطفال الصغار. قم دائما بين السيارات. توخي قدرا
  سرعتك مع ظروف الطريق والطقس.

ميالا في   35ق أن كاسحات الجليد تتحرك بسرعة تصل إلى من المهم أن يالحظ سائقو السيارات على جميع الطر •
الساعة، والتي تكون في كثير من الحاالت أقل من الحد األقصى للسرعة المحددة، لضمان بقاء الملح المتناثر في  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C929e6dba3fad4f9ea2f708db18e6687d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131150101913146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k4s1JZ7g11m35GnI7FXBjQqbTAWnSBfoPKHAbSDwaiw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C929e6dba3fad4f9ea2f708db18e6687d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131150101913146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PoP8eBFhKNGY9deWxVx8lOGJdAGUOCQ3rnjjF2krkBo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C929e6dba3fad4f9ea2f708db18e6687d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131150101913146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eJZE5UBcqAXjOi8nF4fFzxDS%2BRInJTlIPv6BnJ7UUe0%3D&reserved=0


ممرات القيادة وعدم تناثره على الطرقات. في كثير من األحيان على الطرق السريعة بين الواليات، ستعمل كاسحات  
  الجليد جنباا إلى جنب، ألن هذه هي الطريقة األكثر فاعلية وأماناا إلخالء عدة ممرات في وقت واحد.

ا أن يضعوا في اعتبارهم أن سائقي كاسحات الجليد لديهم خطوط رؤية  • يجب على سائقي السيارات والمشاة أيضا
اورة والتوقف بسرعة. يمكن أن يؤدي محدودة، ويمكن أن يجعل حجم ووزن كاسحات الجليد من الصعب للغاية المن

تناثر الثلوج من خلف الكاسحة إلى تقليل الرؤية بشدة أو التسبب في ظروف التعتيم. يجب أال يحاول سائقو السيارات 
تجاوز كاسحات الجليد أو السير خلفها عن كثب. المكان األكثر أماناا لقيادة سائقي السيارات هو خلف كاسحات الجليد 

ا بالملح. ال تحاول أبداا اجتياز كاسحة ثلوج أثناء عملها.حيث يكون ا   لطريق نظيفاا ومنثورا

  
  انقطاعات التيار الكهربائي

  المنطقة.راجع مرفق الخدمة في منطقتك لتحديد موعد إلصالح األعطال في  •
الخدمة؛ اترك إضاءة   أطفئ أو افصل المصابيح واألجهزة لمنع الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية عند استعادة •

  واحدة عند عودة التيار إلى العمل.
  إذا اوقفت التدفئة خالل العاصفة الشتوية، فحافظ على الدفء عن طريق إغالق الغرف التي ال تحتاج إليها. •
 لإلبالغ عن انقطاع التيار الكهربائي، اتصل على:  •

o  :2714-527-800سنترال هدسون 
o Con Edison :800-752-6633 
o   :5222-867-800الشبكة الوطنية 
o NYSEG :800-572-1131 
o O&R :877-434-4100 
o PSEG-LI :800-490-0075 
o RG&E :800-743-1701 

  
  السالمة من التدفئة

المدافئ  استخدم فقط مصادر التدفئة اآلمنة البديلة مثل المدفأة أو موقد الخشب الصغير جيد التهوية أو موقد الفحم أو  •
  المحمولة.

ا تعليمات الشركة المصنعة. •   اتبع دوما
ا من أن لديك تهوية مناسبة. •   عند استخدام مصادر تدفئة بديلة، مثل المدفأة وموقد الحطب، وما إلى ذلك، تأكد دائما
  األسطح الساخنة. حافظ على الستائر والمناشف وأحواض الحمام بعيداا عن •

  دخان وتأكد من أنها تعمل. احصل على مطفأة حريق وكاشفات •

إذا كنت تستخدم سخانات الكيروسين لتكملة وقود التدفئة المعتاد، أو كمصدر طارئ للتدفئة، فاتبع إرشادات األمان  •
 التالية: 

  اتبع تعليمات الشركة المصنعة. •

  استخدم فقط الوقود الصحيح لوحدتك. •

د بالوقود مجدداا في الهواء الطلق فقط وفقط عند  •   ما تكون الوحدة باردة.تزوَّ

  حافظ على المدفأة على بعد ثالثة أقدام على األقل من األثاث واألشياء األخرى القابلة لالشتعال. •

  عند استخدام المدفأة، استخدم وسائل الوقاية من الحريق وقم بالتهوية بشكل صحيح. •

  
  .dhses.ny.gov/safetyلمزيد من نصائح السالمة في فصل الشتاء، تفضل بزيارة 

  
أو قم بزيارة   211في والية نيويورك قبل أو أثناء أو بعد العاصفة، اتصل بالرقم  لجميع احتياجات الخدمات غير الطارئة

nys.org211.  
  

  نبذة هن قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fsafety&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C929e6dba3fad4f9ea2f708db18e6687d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131150101913146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HleSqsRr04ZLnFsSni9TLmabKPI9kH4Aj2vd8ySyD6Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F211nys.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C929e6dba3fad4f9ea2f708db18e6687d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131150101913146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BdcIJOFT0PFLeWr4WalAMsg0d3LNUKab0iX5ZXHAqOg%3D&reserved=0


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

  .dhses.ny.govاو تفضل بزيارة  تويتر  ، أو علىفيسبوك
  

###  
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