
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2023/ 3/ 13 للنشر فوًرا: 

 
 

الحاكمة هوكول ستعلن حالة الطوارئ قبيل العاصفة الساحلية الرئيسية التي تم التنبؤ بأن تؤثر على مناطق شمال الوالية 
   هذا األسبوع

   
خطر انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في المناطق المتضررة بسبب الثلوج الغزيرة والرطبة والرياح العاصفة؛ 

  ظروف سفر خطرة متوقعة من مساء االثنين حتى صباح األربعاء
   

الحاكمة هوكول تنشر موظفين وأصول إضافية من وكاالت الوالية إلى المناطق المتأثرة وتنشط الحرس الوطني لنيويورك  
  قبل العاصفة لمساعدة استجابة الوالية في مناطق العاصمة ومناطق ميد هدسون

   
  I-90إلى  17والمخرج  I-87ارغة من مساًء ليلة االثنين سيتم حظر كافة مقطورات الجرارات الترادفية والف 8بدايًة من 

إلى حدود ماساتشوستس وستسري قيود مماثلة على طرق    21Bمخرج   I-87وطول بيركشاير سبير من  36والمخرج 
   إضافية بين الواليات

   
ة تنصح الحاكمة هوكول بعدم السفر غير الضروري في المناطق المتأثرة، خاصة يوم الثالثاء عندما تكون الرؤية محدود

  للغاية
   
   

نشرت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أصوًلا وموظفين إضافيين إلى عدة مناطق من المتوقع أن تتأثر بعاصفة ثلجية كبيرة تبدأ 
ليلة اًلثنين وتستمر حتى األربعاء. يمكن أن تشهد المناطق المنتشرة في منطقة العاصمة ووسط نيويورك وميد هدسون ووادي  

كونتري ارتفاعاا بمقدار قدمين من الثلوج خالل هذه الفترة الزمنية. يمكن أن تتلقى المرتفعات العالية موهوك ومناطق نورث 
في منطقتي العاصمة وميد هدسون حيث من المتوقع تراكم الثلوج ما يصل إلى ثالثة أقدام من الثلج بحلول صباح األربعاء. قد  

بوصات أو أكثر من الثلج بحلول يوم األربعاء. بالنسبة لهذه  8تشهد مناطق غرب نيويورك وفنغر ليكس ما يصل إلى 
ميالا في الساعة يوم الثالثاء   45المناطق ستبدأ الثلوج الرطبة بكثافة ليلة اًلثنين وستزيد الرياح العاتية التي تصل سرعتها إلى 

نيويورك ولونغ آيالند ما يصل إلى   من فرص انقطاع التيار الكهربائي والتأثيرات ذات الصلة. من المتوقع أن تتلقى مدينة
ا قد تتسبب في فيضانات ساحلية طفيفة.   بوصتين من الثلج ولكن في الغالب ستواجه أمطارا

   
مساءا يوم اًلثنين وستشمل مقاطعات ألباني وبروم وكايوغا  8ستعلن الحاكمة حالة الطوارئ التي تدخل حيز التنفيذ في الساعة  

وتشينانغو وكولومبيا وكورتالند وديالوير ودوتشيس وإسكس وفولتون وغرين وهاميلتون وهيركيمير ولويس وماديسون 
وأورانج وأوسويغو وأوتسيغو وبوتنام ورينسالر وساراتوغا و شينيكتادي وشوهري ومونتغمري وأونيدا وأونونداغا وأونتاريو 

  وشويلر وسينيكا وسوليفان وتايوغا و تومبكنز وألستر ووارن وواشنطن وواين وياتس والمقاطعات المجاورة.
   

ه أن يجلب ما يصل إلى ثالثة  "يجب أن يستعد سكان نيويورك اآلن لحدث يمتد لعدة أيام والذي من شأنقالت الحاكمة هوكول، 
أمضت وكاًلت الوًلية عطلة نهاية األسبوع في  أقدام من الثلج في أجزاء معينة من منطقة العاصمة ومنطقة ميد هدسون.

إعداد أصول اًلستجابة للطوارئ وفريقي على اتصال دائم بالمسؤولين المحليين وقمنا بتنشيط الحرس الوطني للمساعدة في  
ستخلق هذه العاصفة ظروف طريق خطرة حتى صباح األربعاء وأنا أشجع سكان نيويورك في المناطق   وارئ.اًلستجابة للط

  المتضررة على البقاء في منازلهم وتجنب أي سفر غير ضروري للسماح ألطقم العمل بالقيام بعملهم." 
  



ي الثلوج المتوقعة لهذه العاصفة الشتوية  "إن إجمال قال جاكي براي مفوض والية نيويورك لألمن الداخلي وخدمات الطوارئ،
ميالا في الساعة سيسقط أغصان األشجار   45في ازدياد مستمر ومن المؤكد أن وزن الثلج المقترن بعواصف رياح تبلغ 

.  وخطوط الكهرباء. يجب أن يخطط سكان نيويورك لمدة يومين إلى ثالثة أيام متتالية من طقس الشتاء الخطير ابتداءا من الليلة 
ًل تسافر إًل عند الضرورة القصوى واحتفظ بالهواتف واألجهزة األخرى مشحونة في حال احتجت لطلب المساعدة أثناء 

  انقطاع التيار الكهربائي." 
   

ا من   استعداداا للعاصفة، ستحظر سلطة الطرق السريعة في وًلية نيويورك كافة مقطورات الجرارات الترادفية والفارغة اعتبارا
 -)ووترتاون  I-90 36( إلى مخرج  I-84 -سكرانتون  - )نيوبورج  17مخرج  I-87مساءا من  8يوم اًلثنين من الساعة 

   إلى حدود ماساتشوستس(.  21Bمخرج  I-87( وطول بيركشاير سبير )I-81 -بينغهامتون
   

 Newإضافة إلى ذلك، وبالتنسيق مع شرطة وًلية نيويورك وهيئة الطرق السريعة أصدرت إدارة النقل في وًلية نيويورك )
York State Department of Transportation, NYSDOT:قيود على المركبات التجارية التالية )   

• I-84 .ساءا يبدأ؛ ًل توجد مقطورات ترادفية أو فارغة للجراراتم 8: كامل الطول  
• I-88 .مساءا يبدأ؛ ًل توجد مقطورات ترادفية أو فارغة للجرارات 8: كامل الطول  
• I-87  .ألباني إلى بالتسبورغ :)   مساءا يبدأ؛ ًل توجد مقطورات ترادفية أو فارغة للجرارات 8)شماًلا
• I-90 :I-87  .مساءا يبدأ؛ ًل توجد مقطورات ترادفية أو فارغة للجرارات 8إلى بيركشاير سبير  
• I-81 .مساءا يبدأ؛ إرشادات "استخدام الشاحنات للمسار األيمن"  8: خط بنسلفانيا إلى سيراكيوز  
  مساءا يبدأ؛ إرشادات "استخدام الشاحنات للمسار األيمن"  8لى بنغهامتون. : من ميدلتاون إ17طريق  •

   
التحذيرات واإلرشادات المتعددة بشأن العواصف الشتوية سارية في الجزء الشرقي بأكمله من وًلية نيويورك وشمال مدينة 

حتى صباح الثالثاء. قد يتم إصدار   نيويورك. صدرت تحذيرات من الفيضانات الساحلية في لونغ آيالند وبرونكس وكوينز
تحذيرات و/أو إرشادات إضافية. للحصول على قائمة كاملة بتنبيهات الطقس في منطقتك، ُزر موقع خدمة الطقس  

   .اإللكتروني الوطنية
   

   استعدادات الوكاالت ومواردها
   

   قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ
تم تفعيل مركز عمليات الطوارئ في الوًلية صباح اإلثنين لزيادة تنسيق استجابة الوًلية للفعالية الجوية. موظفو مكتب إدارة 

   الطوارئ على اتصال مع نظرائهم المحليين وهم على استعداد لتسهيل طلبات المساعدة.
   ن الوًلية، إذا لزم األمر:القسم على استعداد لنشر األصول التالية وإمدادات المأوى من مخاز

    مولداا 1,489 •
   منشار كهربائي 536 •
    مدفأة محمولة 964 •
   (Meal, Ready-to-Eat, MREوجبة جاهزة لألكل )  39,948 •
   زجاجة وعلبة مياه 552,260 •
    سرير أطفال 9,105 •
   بطانية 9,641 •
    وسادة 11,220 •

   
   قسم الشؤون العسكرية والبحرية

مركبة لمساعدة الوًلية في اًلستجابة للعاصفة. سيكون خمسون   20فرد و   100نيويورك بحشد  tdسيقوم الحرس الوطني 
ا في قاعدة ستراتون الجوية للحرس   30جندياا في الخدمة في مقر الحرس الوطني في نيويورك في ًلثام وسيعمل  طيارا

ا في قاعدة ستيوارت الجوية للحرس الوطني في نيوبورج. سيتم تجهيز الفرق الثالثة لتوفير  20و الوطني في سكوتيا  طيارا
  بعض عمليات إزالة الحطام والتحكم في حركة المرور وتقديم دعم التنقل.

   
   إدارة النقل

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%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0sDVgncn%2BMxeM2Kb8abUE8dPXPRxxTq%2BXQQqWdffoDk%3D&reserved=0


لدعم أنشطة الثلوج   مستوى الوًلية. عامالا ومشرفاا متاحين على 3,631إدارة النقل في الوًلية على استعداد لالستجابة مع 
 11مشغل شاحنة تحمل محراث ثلوج و 77موظفاا بما في ذلك   90والجليد في المناطق الحرجة، سيتم نشر ما مجموعه 

   من مشغلي المعدات. وسيكون توزيعهم على النحو التالي: 2مشرفاا ومدرباا و

   منطقة العاصمة •
  من المنطقة الجنوبية الغربية 2شاحنات محراث ومشرفان  5مشغلي كاسحات ثلوج و  10استقبال -
   مشغل كاسحة ثلوج من لونغ آيالند 14استقبال -

  من المنطقة الجنوبية الغربية 1مشغلي كاسحات ثلوج ومشرف واحد  3استقبال وسط نيويورك:  •
   وسط مدينة هدسون •

  من مشغلي المعدات من منطقة فنغر ليكس 2ومدربين عدد   1مشغلي كاسحات ثلوج ومشرف واحد  6استقبال 
    مشرفين من غرب نيويورك  5مشغل كاسحات ثلوج و  24استقبال - 
  من لونغ آيالند 2كاسحات ثلوج ومشرفين عدد  مشغل 20استقبال -

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

   
  5بين مخرجي  I-90ولضمان استجابة سريعة للحوادث المحتملة سيكون لدى إدارة النقل شاحنات سحب ُمجهزة مسبقاا على 

   . I-81و  17و الطريق  I-684و  I-84وعلى الطريق الشمالي بالقرب من توين بريدجز إضافة إلى أجزاء من  6و 
   

بة للثلوج والجليد واًلستعدادات لها.ستظل جميع المواقع السكنية مزودة بفرق تشارك الطواقم اإلقليمية حالياا في أنشطة اًلستجا
سيعمل   جميع المعدات المتاحة جاهزة للنشر. طوال مدة الحالة الجوية وعمليات التنظيف ذات األولوية. 24/7عمل على مدار  

إلجراء اإلصالحات   24/7يسية على مدار  ميكانيكيو األسطول في المناطق المتضررة على تزويد جميع المواقع السكنية الرئ
  أعداد المعدات على مستوى الوًلية كما يلي: وإبقاء الشاحنات على الطريق.

  كاسحة ثلوج كبيرة 1,617 •
   كاسحة ثلوج متوسطة الحجم 154 •
   شاحنة جر  52 •
  جرافة كبيرة 344 •
  نافخة ثلوج 37 •

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

، المصدر الرسمي لمعلومات السفر وحركة m.511ny.orgأو موقع الهاتف المحمول  www.511NY.org زيارة
  المرور في وًلية نيويورك.

   
   هيئة الطرق السريعة

مشغالا ومشرفاا متاحين على مستوى الوًلية. تقوم هيئة  680هيئة الطرق السريعة مستعدة لالستجابة للعاصفة الشتوية مع 
الطرق السريعة بنقل موظفين إضافيين وشاحنات محراث كبيرة من قسم بوفالو لدعم عمليات الثلج والجليد في شرق نيويورك. 

  يمكن نشر مشغلين ومعدات إضافية إذا اقتضت الظروف ذلك. يقوم الطاقم حالياا بمراقبة العاصفة و
   

   أرقام وموارد المعدات على مستوى الوًلية مذكورة أدناه:

   كاسحة ثلوج كبيرة ومتوسطة 357 •
   شاحنة جر  11 •
    جرافة 68 •
    طن من الملح 117,000توفير أكثر من  •

   
ا من يوم اًلثنين  مارس/آذار من   13ستحظر سلطة الطرق السريعة كافة مقطورات الجرارات الترادفية والفارغة اعتبارا

( I-81 -بنغهامتون -)ووترتاون  I-90 36( إلى مخرج I-84 -سكرانتون  -)نيوبورج  17مخرج  I-87مساءا من  8الساعة 
   ساتشوستس(.إلى حدود ما  21Bمخرج  I-87وطول بيركشاير سبير )

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8LCn3xIrzdXJ%2FuKaxD4XH54qJs0eJvckIeUiirpfeDs%3D&reserved=0


تُستخدم ًلفتات الرسائل المتغيرة ووسائل التواصل اًلجتماعي لتنبيه سائقي السيارات حول أحوال الطقس الشتوية على  
  الطرق.

   
الخاص بها، الذي يتوفر للتنزيل مجاناا على   تطبيق الهاتف المحمولتشجع هيئة الطريق السريع سائقي المركبات على تنزيل 

ا إلى معلومات حركة المرور في الوقت الفعلي  Androidو  iPhoneأجهزة  . يوفر التطبيق لسائقي السيارات وصوًلا مباشرا
ا اًلشتراك في رسائل البر يد وكاميرات المرور الحية والمساعدة في التنقل أثناء التنقل. يمكن لسائقي السيارات أيضا

   التي توفر أحدث أوضاع حركة المرور على طول الطريق السريع. TRANSalertاإللكتروني لتطبيق 
   

   إدارة الخدمة العامة
عامل متاح على مستوى الوًلية للمشاركة في    7,800شركات المرافق التي تنظمها إدارة الخدمة العامة لديها ما يقرب من 

   جهود اإلصالح والترميم لنظام الطقس الشتوي.
   

   د التعاقدية الخارجية التكميلية التالية:وهذا يشمل الموار

    عامل خدمة وخطوط خارجية للشبكة الوطنية للقسمين الشرقي واألوسط.  765 •
 New York Stateعامل خارجي للخطوط واألشجار في شركة وًلية نيويورك للكهرباء والغاز )  450 •

Electric and Gas, NYSEG( وشركة )Rochester Gas and Electric, RG&E.)  
  . Central Hudsonعامل خط خارجي لشركة    187 •
  . Con Edisonمن العاملين بالخطوط الخارجية لشركة  410 •
   . Orange & Rocklandعامل خطوط خارجية لشركة   500 •

   
سيقوم موظفو اإلدارة بتتبع عمل المرافق طوال فترة الحدث والتأكد من نقل الموظفين المناسبين إلى المناطق التي تشهد تأثير  

  أكبر والتأكد من توفير الموارد المتعاقد عليها لمرافق الوًلية األخرى بمجرد قيامها بتنظيف مناطق خدمتها.
   

( على  Department of Public Service, DPSر إدارة الخدمة العامة )في حالة انقطاع الخدمة الخاصة بك، زُ 
  للحصول على نصائح. الموقع اًللكتروني

   
   شرطة والية نيويورك

ستضيف شرطة وًلية نيويورك دوريات إضافية وتنظم عربات الثلوج ومركبات الطرق الوعرة لالستجابة الفورية في  
عي في الخدمة وتم اختبار جميع معدات الطاقة واًلتصاًلت المناطق التي ستتأثر بالعاصفة. جميع المركبات ذات الدفع الربا 

   في حاًلت الطوارئ.
   

   إدارة الحفاظ على البيئة
ضباط شرطة الحفاظ على البيئة، وحراس الغابات، وموظفو إدارة الطوارئ، والموظفون اإلقليميون من إدارة الحفاظ على  

( في حالة تأهب ويراقبون تطور الوضع  Department of Environmental Conservation, DECالبيئة )
تتأثر بالطقس القاسي. جميع الموارد موضوعة للمساعدة   ويقومون بدوريات نشطة في المناطق والبنية التحتية التي يحتمل أن

  في أي استجابة للطوارئ. 
   

( في وًلية نيويورك زوار المناطق النائية بأن يكونوا على دراية بظروف اًلنهيارات الجليدية واًلستعداد لها  DECتنصح )
قة أو شديدة اًلنحدار أو المكشوفة. يتوفر المزيد  بسبب الطقس الذي قد يزيد من خطر اًلنهيارات الجليدية على الطرق المنزل

   .tps://www.dec.ny.gov/outdoor/950.htmlhtمن المعلومات على 
   

ا في غاية األهمية بغض النظر عن القدرة البدنية أو الوجهة المادية للمتنزه. ويُعدُّ    تُعدُّ سالمة التنزه الشتوي واًلستعداد لها أمرا
ا ضرورياا لتجربة أكثر متعة وأماناا. تتوفر معلومات إضافية عن رياضة المشي لمسافات  اًلستعداد الجيد لظروف الشتاء أمرا

   . https://www.dec.ny.gov/outdoor/112826.html تاء علىطويلة في فصل الش
   

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%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y91dzdcFILzypnEf%2Fkugl%2FveI1A2rRwdIKVyhtPyAxs%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%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GAtFvE6awKnXqDmiuWSAaEScqLd3WxwqLwuekupXTgc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdps.ny.gov%2Futility-service-interruptions&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n1O%2BX2IWPTdsTON86FmA1QyxfwN1ZN6tgm4Ng5HEMfM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F950.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=is%2BqszkQkN96W8peKT%2FeSuQsN6rNt4mxJrR8cPemNnk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F112826.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KUSMrjzRqL1eGqR4Zt6%2F8hZFb5uuKxSoae23J16%2FPXM%3D&reserved=0


ر إدارة المحافظة على البيئة ) ( المسؤولين عن إزالة الجليد والتخلص منه على نطاق واسع باتباع أفضل ممارسات DECتُذك ِّ
اإلدارة للمساعدة في تقليل احتمالية تأثير الملوثات مثل الملح والرمل والزيوت والقمامة وغيرها من الحطام في الثلج على  

ية إلى إنشاء سدود جليدية قد تتسبب في حدوث  يمكن أن يؤدي التخلص من الجليد في الجداول والروافد المحل جودة المياه.
فيضانات في المناطق المجاورة. يجب أن يكون مشغلو إزالة الثلوج في القطاعين العام والخاص على دراية بقضايا السالمة  

هذه أثناء وبعد العاصفة. تتوفر معلومات إضافية على  
https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/togs5111new.pdf     

   
   زهات والترفيه والمحافظة التاريخيةمكتب المتن

شرطة متنزهات وًلية نيويورك وموظفي المتنزهات في حالة تأهب ويراقبون عن كثب أحوال الطقس وتأثيراته. يجري 
تزويد معدات اًلستجابة بالوقود واختبارها وإعدادها ًلستخدامها في اًلستجابة للعواصف. حدائق الوًلية لديها تسعة أطقم 

أو اًلتصال بمكتب المتنزهات المحلي  parks.ny.govتاحة لنشر األشجار. يجب على زوار المتنزهات مراجعة منشار م
ه، ومواعيد العمل واإلغالق.للحص   ول على آخر التحديثات المتعلقة بساعات التنزُّ

   
  هيئة النقل الحضري

تراقب هيئة النقل الحضري الظروف الجوية عن كثب لضمان خدمة آمنة وموثوقة. سيكون موظفو هيئة النقل الحضري  
(Metropolitan Transportation Authority, MTAعلى استعداد لالست )  جابة ألي ظروف جوية. يتم تشجيع

للحصول على آخر تحديثات الخدمة، وتوخي الحذر أثناء التنقل في النظام. يجب على   new.mta.infoالعمالء على مراجعة 
ا اًلشتراك في تنبيهات الخدمة في الوقت الفعلي عبر الرسائل النصية أو البريد اإللكتروني. هذه التنبيهات متاحة  العمالء أيضا

ا عبر تطبيقات     . TrainTimeوتطبيق  MYmtaتطبيق  :MTAأيضا
   

  هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي
تراقب هيئة الموانئ ظروف الطقس. قد تكون قيود السرعة سارية على الجسور، وكذلك على طول الطرق من وإلى المعابر. 
  يتم تشجيع الركاب عبر مرافق هيئة الموانئ على التواصل مع شركات النقل وشركات الطيران مباشرة للحصول على أحدث

   المعلومات حول التأخيرات واإللغاءات.
   

لمعرفة أحدث المعلومات عن مرافق هيئة الموانئ، يُرجى التحقق من شبكات التواصل اًلجتماعي، أو اًلشتراك بتنبيهات هيئة 
الذي يوفر تحديثات وتنبيهات في الوقت   RidePATH، بما في ذلك تطبيق الموانئ تطبيقات هيئةالموانئ أو تنزيل أحد 

   .PATHالفعلي لخدمة  
   

   نصائح السالمة
   

   السفر
  تتضمن بعض أهم النصائح للقيادة اآلمنة ما يلي:

   تجنب قيادة السيارة إًل عند الضرورة. •
ا للسفر، فتأكد من أن سيارتك مزودة بمعدات النجاة مثل البطانيات، والمجرفة، والمصباح اليدوي،   • إذا كنت مضطرا

والبطاريات اإلضافية، والمالبس الدافئة اإلضافية، ومجموعة من سالسل اإلطارات، وكابالت تقوية البطارية،  
   خدامها كرايات عند الوقوع في خطر. وأطعمة الطاقة السريعة، والقماش ذي األلوان الزاهية ًلست

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

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

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

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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fdocs%2Fwater_pdf%2Ftogs5111new.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zxYQQtjw33lp%2F09cFU4lTK7MmhvF9rPzmzi%2BSUHML8A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AWi4wzZXiwajo8XokTZh9%2BMXKfmsB5vRbY%2BTv8dn%2FI0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.mta.info%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DYswJzT21PHu56mC%2FnEsEu8DFUjncFa%2FaxLb7QqKle0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Fport-authority%2Fen%2Fhelp-center%2Fsocial-media%2Fmobile-apps.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cOt4Vh%2Fu6ov6tILBRTAKouCl0TxZSVrdI1MUl2U0Ezg%3D&reserved=0


ممرات القيادة وعدم تناثره على الطرقات. في كثير من األحيان على الطرق السريعة بين الوًليات، 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  •
محدودة، ويمكن أن يجعل حجم ووزن كاسحات الجليد من الصعب للغاية المناورة والتوقف بسرعة. يمكن أن يؤدي  

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

ا بالملح. ًل تحاول أبداا اجتياز كاسحة ثلوج أثناء عملها.    حيث يكون الطريق نظيفاا ومنثورا
   

  انقطاعات التيار الكهربائي

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

   واحدة عند عودة التيار إلى العمل.
   الغرف التي ًل تحتاج إليها.إذا اوقفت التدفئة خالل العاصفة الشتوية، فحافظ على الدفء عن طريق إغالق  •

   
   اإلبالغ عن انقطاع التيار الكهربائي

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

   
  السالمة من التدفئة

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

ا من أن لديك تهوية   • عند استخدام مصادر تدفئة بديلة، مثل المدفأة وموقد الحطب، وما إلى ذلك، تأكد دائما
    ا تعليمات الشركة المصنعة.اتبع دوما  مناسبة.

    حافظ على الستائر والمناشف وأحواض الحمام بعيداا عن األسطح الساخنة. •
   احصل على مطفأة حريق وكاشفات دخان وتأكد من أنها تعمل. •
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 عندما 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.-

   
. لجميع احتياجات الخدمات غير الطارئة  https://dhses.ny.gov/safetyمن نصائح األمان في فصل الشتاء، ُزر   لمزيد

  .211nys.orgأو ُزر  211في وًلية نيويورك قبل أو أثناء أو بعد العاصفة، اتصل بالرقم  
   

  معلومات عن قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ
قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ القيادة والتنسيق والدعم لمنع الكوارث وحاًلت الطوارئ األخرى والحماية منها  يوفر

واًلستعداد واًلستجابة لها والتعافي منها والتخفيف من حدتها. لمزيد من المعلومات، ابحث عن قسم األمن الوطني وخدمات 
، أو فيسبوك( على rity and Emergency Services, DHSESDivision of Homeland Secuالطوارئ )

   . dhses.ny.govأو ُزر تويتر

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fsafety&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7g7PG%2B9A4H0hxo9Au7jHmQpIFEbGo1B8j%2B%2BkPcDUy5o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F211nys.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AMY69YFDXD0DJ6ev7wvRnEZyFIVwUbfZjsKguI5Q7oU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5cqo5nIQDQq0lpmxpl4OlrZ9TJ%2F7XQsYEt8yPt6jCmY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k%2BHnCLOKMoIl3Sk25u3osuNn1nwJcG1q2FahlOJ3aK4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uSwkJzpuo4ZxZixoix4vqVWaYvSasxTA6ZC8nC8UxcA%3D&reserved=0
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