
 
 الحاكمة كاثي هوكول  16/3/2023 للنشر فوًرا:

 
 

  الحاكمة هوكول وخدمة الطقس الوطنية يعلنان عن أسبوع التوعية بالسالمة من الفيضانات في والية نيويورك
  

  الفيضاناتيتم تشجيع سكان نيويورك على التعرف على مخاطر الفيضانات وكيفية االستعداد للطوارئ الناتجة عن 
  

  مارس/آذار  13تثقف الشراكة سكان نيويورك خالل أسبوع 
  
  

كأسبوع التوعية بالسالمة من الفيضانات في   2023مارس/آذا   13أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم األسبوع الذي يبدأ في  
بالطقس الوطنية سكان نيويورك حول مخاطر والية نيويورك. تثقف الحملة السنوية التي تجري بالشراكة مع خدمة التنبؤ 

الفيضانات وكيفية االستعداد ألي طارئ يتعلق بالفيضانات. يعمل قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ في والية نيويورك مع  
ك التعافي  الشركاء المحليين والوالئيين والفدراليين على مدار العام لمعالجة المشكالت التي تنطوي على الفيضانات بما في ذل

من األحداث الماضية وتدريب المستجيبين األوائل وإعداد سكان نيويورك يوميًا لفهم المخاطر ومعرفة ما الخطوات التي يجب 
  اتخاذها عند حدوث فيضان.

  
"الفيضانات هي التهديد األكبر المتعلق بالطقس الذي يواجهه سكان نيويورك وأسبوع التوعية بالسالمة  قالت الحاكمة هوكول،

من الفيضانات هو فرصة عظيمة لمعرفة ما يجب القيام به قبل وأثناء وبعد حدث الفيضان. تعد والية نيويورك موطنًا للعديد  
ر سانت لورانس البحري ونهر هدسون وموهوك وبحيرات فنغر  من المسطحات المائية بما في ذلك البحيرات الكبرى ونه

وهذا سبب إضافي لسكان نيويورك لفهم مخاطر  -ليكس والمناطق الساحلية وعدد ال يحصى من األنهار والبحيرات والجداول 
  الفيضانات وأفضل طريقة لالستعداد".

  
البالد بسبب تغير المناخ. تؤثر حرارة الجو على الطقس   يتزايد خطر حدوث الفيضانات في كافة أنحاء والية نيويورك وبقية

بعدة طرق بما في ذلك هطول األمطار الغزيرة والعواصف االستوائية واألعاصير التي تحدث بوتيرة أكبر وارتفاع مستويات  
حدة تتسبب  سطح البحر بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيطات وذوبان الصفائح الجليدية. في كافة أنحاء الواليات المت

حالة وفاة كل عام. تنضم الحاكمة هوكول إلى قسم   100الفيضانات بأضرار بمليارات الدوالرات وهي مسؤولة عن حوالي 
 ,Division of Homeland Security and Emergency Servicesاألمن الداخلي وخدمات الطوارئ )

DHSES( وخدمة الطقس الوطنية )National Weather Service, NWS في حث كافة سكان نيويورك على )
التعرف على التهديدات المرتبطة بالفيضانات ومعرفة اإلجراءات التي يمكنهم اتخاذها اآلن لحماية العائالت والشركات 

  والمجتمعات من الفيضانات وحاالت الطوارئ األخرى.
  

يمكن أن تكون الفيضانات مدمرة ومميتة. سواء   "لقد رأيت بنفسي كيف قال كين غراهام مدير خدمة األرصاد الجوية الوطنية،
  كنت تقود السيارة أو تمشي إذا وصلت إلى طريق غمرته المياه استدر وُعد وال تغرق!" 

  
"في السنوات القليلة الماضية فقط شهدت  قال جاكي براي مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ في والية نيويورك،

لفيضانات في كافة أنحاء الوالية. خذ بعض الوقت في أسبوع التوعية بالسالمة من الفيضانات هذا  نيويورك آثاًرا مدمرة من ا
لفهم المخاطر التي تتعرض لها. اكتشف ما إذا كنت تعيش في منطقة معرضة للفيضانات وتعرف على الخطوات التي يجب  

رئ الناجمة عن الفيضانات يجب على سكان  اتخاذها لمنع الفيضانات قبل أن تضرب منطقتك. لالستعداد لحاالت الطوا
  نيويورك إنشاء مجموعة أدوات للطوارئ ووضع خطة لعائالتهم وأحبائهم في حالة تعرضهم للفيضانات".



  
ونظًرا ألن الفيضانات يمكن أن تسبب أضراًرا وإصابات دون سابق إنذار وبعدة طرق مختلفة بما في ذلك انقطاع التيار 

مة الشحن والنقل وتلف المباني واالنهيارات األرضية الكارثية فمن المهم لجميع سكان نيويورك فهم  الكهربائي وتعطل أنظ
مدى خطورة الخطر التي تشكل مخاطر الفيضانات وما يمكن لألفراد واألسر القيام به للبقاء آمنين في حاالت الطوارئ  

  الناجمة عن الفيضانات.
  

فراد على االشتراك للحصول على تنبيهات الطوارئ المجانية مثل تحذيرات شجعت الحاكمة هوكول والمفوض براي األ
  .https://alert.ny.govالطقس وإغالق الطرق ومعلومات الطوارئ األخرى على  

  
  فيما يلي الخطوات األساسية التي يمكن أن يتخذها سكان نيويورك قبل الفيضان وأثناءه للبقاء في أمان:

التابع إلى الوكالة الفدرالية  مركز خدمة خرائط الفيضاناتُزر  -تعرف على نوع مخاطر الفيضانات في منطقتك   •
   (. anagement Agency, FEMAFederal Emergency Mإلدارة الطوارئ )

ال تنتظر التخطيط للفيضان! قد ال تحدث لك حالة طوارئ بسبب الفيضانات ولكن إذا حدث ذلك فقد ينقذ القليل من    •
  االستعداد المسبق حياتك وحياة اآلخرين.

ئق المهمة في حافظة  إذا كنت تعيش في منطقة معرضة للفيضانات فقم بتوثيق متعلقاتك وأشياءك الثمينة. احتفظ بالوثا  •
  مقاومة للماء. قم بإنشاء نسخ رقمية محمية بكلمة مرور من الوثائق والصور والعناصر المهمة األخرى.

 National Floodالبرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات ) احصل على تغطية التأمين ضد الفيضانات بموجب  •
Insurance Program, NFIP).بوليصات تأمين أصحاب المنازل ال تغطي الفيضانات .  

  اتبع جميع األوامر على الفور. -فال تنتظر  إذا نصحك مسؤولو الطوارئ باتخاذ إجراءات فورية مثل اإلخالء •

ال قدم واحد من المياه المتحركة يمكن أن يحمل السيارة بعيًدا.السفر أثناء الفيضان يمكن أن يكون في غاية الخطورة.   •
  تغرقوا!" تمش أو تسبح أو تقود في مياه الفيضانات أبًدا. إذا كانت لديك شكوك فتذكر ما يلي: "استديروا، ال 

ضع في اعتبارك أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول واالحتياجات الوظيفية لتحديد ما إذا كانوا مستعدين لمواجهة  •
  طوارئ الفيضانات حيث يعيشون ويعملون.

  ضع خطة طوارئ تتضمن اعتبارات ألطفالك و/أو حيواناتك األليفة. •

  
يشتمل  dhses.ny.gov/safety(، ُزر DHSESدارة األمن الوطني )لمزيد من معلومات التأهب ونصائح السالمة من إ

 . موارد السالمة في الربيعو  نصائح حول السالمة من الفيضانات رنت أيًضا على موقع خدمة الطقس الوطنية على اإلنت
  

 نبذة هن قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ 
قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ القيادة والتنسيق والدعم لمنع الكوارث وحاالت الطوارئ األخرى والحماية منها  يوفر

قع ( على موDHSESواالستعداد واالستجابة لها والتعافي منها والتخفيف من حدتها. لمزيد من المعلومات، ابحث عن قسم )
 .  dhses.ny.govأو تفضل بزيارة   تويتر، فيسبوك

  
###  
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 إلغاء االشتراك 
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