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عن حافز جدید لتلقي اللقاح عبارة عن أعطاء بطاقة مجانیة لمدة یومین لدخول أي من منتزھات والیة  Cuomoیعلن حاكم الوالیة 
   مایو 31مایو و  24الذین تلقوا اللقاح بین نیویورك ألولئك

  
  سیعطى كل شخص یتلقى اللقاح في أي مكان من والیة نیویورك بطاقة لدخول منتزھات والیة نیویورك

  
  مركزاً جدیداً لتلقي اللقاح في منتزھات والیة نیویورك 15

   
الیوم أن كل شخص یتلقى إما جرعة أولى أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند  Andrew M. Cuomoأعلن حاكم الوالیة 

منھ سیكون مؤھالً للحصول على بطاقة مجانیة لمدة یومین لدخول  أي  31مایو  و 24في أي مكان من والیة نیویورك بین  جونسون،
أخذ البطاقات من أي من منتزھات والیة نیویورك. تم یمكن   . 2021سبتمبر  30من منتزھات والیة نیویورك، وھذا الحافز سار لغایة 

، حیث مركز تلقي اللقاح الجماعي یعمل بالفعل والذي سیقدم الحافز عینھ ألولئك الذین  Jones Beach State Parkإعالن الیوم من 
ستقدم  15.  ھذه المراكز الـ 19كوفید منتزھاً مواقع مؤقتھ لتلقي لقاحات  15سیستضیف  یتلقون اللقاح المؤھل لھ.     باإلضافة إلى ذلك،

   اللقاحات على أساس مبدأ من یأتي أوالً یخدم أوالً باستخدام  لقاح جونسون آند جونسون ذو الجرعة الواحدة.
  

إلى منتزھاتنا سیزید من إمكانیة الوصول  19"كل منتزه في والیة نیویورك فرید وجمیل كالمنطقة التي یخدمھا، وإحضار لقاح كوفید 
"إن إعطاء أولئك الذین تلقوا Cuomo. قال حاكم الوالیة  ألكبر عدد من الناس وجعل تلقي اللقاح أكثر سھولة بالنسبة لسكان نیویورك."،

مجانیة لدخول المنتزھات ھو حافز رائع لموسم الصیف، وطریقة عظیمة لجعل المزید من الناس یخرجون في الھواء الطلق  اللقاح بطاقة 
    لیستمتعوا بكل ما تقدمھ نیویورك."

  
  مراكز تلقي اللقاح ستقدم في المواقع المؤقتھ الجدیدة التالیة: 

• Belmont Lake State Park :30 مایو   
• Buffalo Harbor State Park :29   مایو 31 –مایو    
• Denny Farrell Riverbank State Park :29   مایو 31 –مایو     
• FDR State Park :29  مایو 31 –مایو     
• Grafton Lakes State Park :29   مایو 31 –مایو     
• Green Lakes State Park :29   مایو 31 –مایو     
• Harriman State Park at Lake Welch :29  مایو 31  –مایو     
• Heckscher State Park :5 یونیو   
• Hempstead Lake State Park :6 یونیو  
• Letchworth State Park :29  مایو 30 – مایو     
• Robert Moses State Park :29   مایو 30 –مایو     
• Roberto Clemente State Park :29   مایو  31 –مایو     
• Sunken Meadow State Park :29  مایو 31 –مایو  
• Taughannock Falls State Park :29  مایو 31 –مایو     
• Westcott Beach State Park :29  مایو 30 –مایو     

  
والحصول على بطاقتھ. یمكن استخدام البطاقات  181یمكن للزائر إظھار ما یثبت تلقي اللقاح في أي من منتزھات والیة نیویورك الـ 

مسبحاً، ومنصات رش   35شاطئاً، و 67المتیازات مواقف السیارات والشواطئ والمسابح عبر شبكة منتزھات الوالیة، والتي تشمل 
   المیاه.

  



 .  ھناد عن نظام منتزھات والیة نیویوركلمعرفة المزی
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