
 

 

 
 :
ً
 الحاكم أندرو م كومو   2021مايو   20 للنشر فورا

 
 

ن دوالر  5يعلن الحاكم كومو عن برنامج فاكس أند سكراتش الجديد الذي يوفر تذاكر اليانصيب لجوائز تصل إىل    ماليي 

  
ة التابعة للوالية عىل تذكرة مجانية قد فتوز  ي أحد مواقع التطعيم الجماعي العشر

ن
سيحصل األفراد الذين تم تطعيمهم ف

ا أمريكًيا 20بها بيانصيب نيويورك بقيمة    دوالرً
  

، مدينة نيويورك ومناطق   ي وسط نيويورك، فينجر ليكس، لونج أيالند، مدهدسون، موهاك فاىلي
ن

المواقع الموجودة ف
  غرب نيويورك

  

  مساًء.   7صباًحا حتى  8مايو؛ جميع المواقع مفتوحة من   28مايو إىل    24المواقع مفتوحة للزيارات والمواعيد من 
  

ي لألفراد   NYSأعلن الحاكم أندرو م كومو اليوم عن برنامج تطعيم جديد سيوفر تذاكر مجانية للحصول عىل يانصيب 
مجان 

ى قدرها  18الذين تبلغ أعمارهم    مع جائزة كثر
ي البداية  ماليي   دوالر.  5عاًما وأكثر

نامج ف  ي    10سيشمل الثر
مواقع للتطعيم ف 

، ومناطق غرب نيويورك.  مدينة نيويورك، ولونج أيالند، وميد  سيتم   هدسون، ووسط نيويورك، وفينجر ليكس، وموهاك فالي
مساًء.   7صباًحا حتى الساعة  8جميع المواقع مفتوحة من الساعة  مايو.  28مايو إل الجمعة  24فتح المواقع من اإلثني   

نامج عىل تمويل التعليم.    لن يؤثر الثر

  

هي الجزء الحيوي من اللغز الذي نحتاجه لسحق كوفيد مرة واحدة وإل   : "نعلم أن اللقاحاتقال الحاكم كومو
ي   األبد". 

ي وسعنا لتسهيل الحصول عىل اللقاح وتسهيله قدر اإلمكان، ولكن مع تباطؤ معدالت التطعيم ف 
"نفعل كل ما ف 

ي الجديد حافًزا  سيوفر هذا الثر  جميع أنحاء الوالية، سيتعي   علينا أن نكون مبدعي   لتطعيم المزيد من الناس.  نامج التجريتر
ماليي      5أكثر لسكان نيويورك للحصول عىل التطعيم من خالل تقديم تذكرة مجانية للحصول عىل فرصة للفوز بما يصل إل 

كلما زاد عدد سكان نيويورك الذين يمكننا تطعيمهم، كان وضعنا أفضل وكانت عودتنا إل الوضع الطبيعي الجديد   دوالر. 
  أشجع كل من لم يتم تطعيمه بعد عىل الذهاب إل أقرب موقع لك والحصول عىل اللقاح". أرسع، لذلك 

  

  فيما يىلي مبالغ الجائزة لهذه اللعبة: 

  

  $ 5,000,000  األول

ي 
  $ 50,000  الثان 

  $ 20,000  الثالث

  $5,000  الرابع

  $2,000  الخامس

  $ 500  السادس

  $ 400  السابع

  $ 200  الثامن

  $ 100  التاسع

  $50  العارس  



 

 

الحادي  
  $40  عش  

ي  
الثان 
  $30  عش  

الثالث  
  $20  عش  

  

ي جميع أنحاء الوالية مقابل 
ي يبيعها تجار التجزئة ف 

ا لألفراد الذين تزيد أعمارهم عن   20سيتم توفث  التذكرة، التى
ً
دوالًرا، مجان

ي أحد المواقع.  18
المواقع مفتوحة   عاًما والذين يتناولون جرعتهم األول أو جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون ف 

  . والمواعيد لكل من الحضور 

  
  مدينة نيويورك

  مبتن كارول - كلية ميدجار إيفرز 

  شارع كراون 231

، نيويورك    بروكلي  

  

  مركز باي إدين سنيور

  229شاري إيست   1220

  برونكس، نيويورك

  
  مركز جافنتس

  11شارع  429

  مدينة نيويورك، والية نيويورك

  
  يورك كوليدج

ي  2-160طريق 
نى   ليثر

  جامايكا، نيويورك 

  

  لونج أيالند

ي بروك لالبتكار واالكتشاف SUNYمركز  
  ستونن

ي بروك 1500
  طريق ستون 

ي بروك، نيويورك
  ستون 

  
  وسط نيويورك 

  NYSمالهي  مركز معارض الوالية: 

  ستيت فث   581طريق 

اكيوز، نيويورك    سث 

  
  هدسون فالي 

  نيويورك ناشونال جارد أرموري 

ي أي  2   كوينسي نر

  يونكرز، نيويورك 

  

  غرب نيويورك

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

  حرم جامعة بافلو ساوث

  شارع مي    3435

  بافلو، نيويورك

  
  موهالك فالي 

ي   SUNYمعهد 
  التقتن

  سيمور 100طريق 

  يوتيكا، نيويورك 

  

  فينجر ليكس

   ساحة قبة روشيستى 

ييتا 2695   طريق إيست هث 

ييتا، نيويورك   هث 

  
ي الجديد إل جهود والية نيويورك المستمرة لجعل لقاح كوفيد نامج التجريتر ي  أسهل.  19-يضيف الثر

مايو، أعلن الحاكم   17ف 
نامج الناجح الذيMTAبالتعاون مع  ثالثة مواقع جديدة للتطعيم متنقلةأندرو م كومو عن   ي   انطلق  ، لتوسيع الثر

مايو   12ف 
ي مدينة نيويورك، ولونج آيالند ومناطق وسط هدسون.  MTAإل محطات  19-ار لقاح كوفيدإلحض

  ف 

  
ي 
ي الوالية مفتوحة للدخول،   29أبريل، أعلن الحاكم كومو أنه اعتباًرا من  27ف 

أبريل، فإن جميع مواقع التطعيم الجماعي ف 
 إل ذلك، يتم تشجيع جميع مقدمي  وهو استمرار للجهود المبذولة لتسهيل حصول سكان نيويورك عىل التطعيم. 

ً
إضافة

ي نيويورك 
. اللقاحات عىل السماح بالدخول بدون موعد مسبق وبإزالة أي عوائق تمنع تطعيم مواطت    المؤهلي  

  
تتطلب وزارة   . 19-لقاح مرض كوفيد  لتقديم تحديثات لسكان نيويورك حول 19-لوحة عمل تتبع لقاح مرض كوفيد تتوفر 

ساعة؛ يتم   24خالل  19-اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض كوفيدالصحة بوالية نيويورك من منشآت التطعيم 
ي الوالية. 

  تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة عىل لوحة العمل يومًيا لتعكس أحدث مقاييس جهود التطعيم ف 

  
ي عملية توزي    ع اللقاح االتصال عىل الرقم الم

ي بإمكان سكان نيويورك الذين يشكون بوجود احتيال ف 
-VAX- 833جان 

SCAM (833-829-7226  ي إل إدارة صحة الوالية
ون  ( أو إرسال رسالة بريد إلكثى

سيوجه موظفو الخط الساخن الشكاوي إل جهات التحقيق المناسبة  STOPVAXFRAUD@health.ny.gov . عىل
  ان نيويورك، ألن الوالية تعمل عىل تطعيم السكان المؤهلي   بالكامل. لضمان عدم استغالل سك
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