
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   10/6/2021 للنشر فوًرا: 

 
 

ي مدينة نيويورك 
ن
ن جديدين للتطعيم ف  يعلن الحاكم كومو عن موقعي 

  
شخص يتم   100أول  -يونيو  13يونيو حنى األحد  11مرصد مبنن إمباير ستيت يستضيف موقع التطعيم من الجمعة 

 تطعيمهم للحصول عىل تذكرة مجانية لمرصد إمباير ستيت 
  

ي برنامج "اكشط    -يونيو  17يونيو حنى الخميس   11كلية ستاتن آيالند تستضيف الموقع من الجمعة  
ن

موقع للمشاركة ف
ن دوالر  5وارب  ح" الذي يوفر تذاكر يانصيب لجوائز تصل إىل    ماليي 

  
ي 
ي مدينة نيويورك فن

نت فن ن جديدين للتطعيم سيبدآن عبر اإلنبر سيعمل   يونيو.  11أعلن الحاكم أندرو إم كومو اليوم أن موقعي 
اكة مع   ، الذي تم إنشاؤه بالشر ي

يونيو إىل    11للرعاية المجتمعية، من الجمعة   SOMOSموقع مرصد إمباير ستيت للمبانن
ي الموقع عىل تذكرة مجانية إىل مرصد إمباير ستيت.   فرد تم 100يونيو، وسيحصل أول  13األحد  

باإلضافة إىل  تطعيمهم فن
اكة مع نورثويل هيلث، سيعمل من الجمعة  ن آيالند والذي تم إنشاؤه بالشر يونيو إىل    11ذلك ، فإن موقع جامعة ستيير

ي   17الخميس  
ي   . برنامج الوالية "اكشط وارب  ح"يونيو، وسيشارك فن

بناًء عىل الطلب، قد يتم تمديد المواقع بعد هذا اإلطار الزمنن
 .  األوىلي

  
ي جذب المزيد من سكان نيويورك   قال الحاكم كومو: 

"لقد نجحت مواقع اللقاحات اإلبداعية وبرامج الحوافز الخاصة بنا فن
ي مدينة نيويورك. 

ن الجديدين فن كل جرعة تقربنا   للحضور وأخذ اللقاح، ونحن نواصل هذا النهج اإلبداعي مع هذين الموقعي 
ي أرسع وقت ممكن  خطوة واحدة من هزيمة كوفيد، وإذا كنت ال تزال بحاجة إىل ا

لتطعي ، فأنا أشجعك عىل القيام بذلك فن
وس والتغلب عليه مرة واحدة وإىل األبد".     حنر نتمكن من مواصلة إحراز تقدم ضد هذا الفب 

 
ن أدناه:  ن المتاحي    أيام وأوقات العمل للموقعي 

 
 مرصد مبنن امباير ستيت 

 34غرب شارع  20
  نيويورك 

 
 صباًحا  11:30  -ا صباًح  7:30 يونيو:  11الجمعة 
 صباًحا  11:30  -صباًحا  7:30 يونيو:   12السبت 
  صباًحا 11:30 - صباًحا   7:30 يونيو:  13األحد  

  
ي لمبنن إمباير ستيت حدث "

" الحرصي للرعاة الذين تم  Excelsior Pass Sunriseسيستضيف المرصد األيقونن
ي  
   13تلقيحهم فن

ً
 Excelsiorباستخدام بطاقة  19- عىل تطعيم كوفيديونيو، وهو مفتوح ألولئك الذين يقدمون دليال

Pass.   ة من ي الفبر
ن إمكانية    Excelsiorيونيو، سيوفر مبنن إمباير ستيت لحامىلي بطاقة  26إىل   10فن ورواده المحصني 

بدون أقنعة يوم الخميس من الساعة  -" لتجربة المرصد المشهور عالمًيا  Excelsior Celebrationالوصول الحرصي "
، وكذلك لياىلي الجمعة والسبت من الساعة  12مساًء حنر الساعة  10

ً
  1مساًء حنر   11صباحا

ً
  صباحا

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-vax-scratch-program-providing-lottery-tickets-prizes-5-million


 

 

 
ن آيالند   جامعة ستييى

 جادة النرص  2800
، نيويورك ن   جزيرة ستاتي 

 
 مساءً  8 - ظهًرا  12 يونيو:  11الجمعة 
 مساءً  4  -صباًحا   10 يونيو:   12السبت 
 مساءً  4  -صباًحا   10 يونيو:  13األحد ، 
ن   مساءً   8 -ظهًرا   12 يونيو:  14االثني 
 مساءً   8 - ظهًرا  12 يونيو:  15الثالثاء  
 مساءً  8  -ظهًرا   12 يونيو:   16األربعاء 
  مساءً  8  - ظهًرا  12 يونيو:   17الخميس  

ط وزارة   . 19-لتقديم تحديثات لسكان نيويورك حول لقاح مرض كوفيد 19-لوحة عمل تتبع لقاح مرض كوفيد تتوفر  تشبر
ساعة؛ يتم   24خالل    19- الصحة بوالية نيويورك عىل منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض كوفيد 

ي الوالية. تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة عىل لوحة ال
  عمل يومًيا لتعكس أحدث مقاييس جهود التطعيم فن

 
ي 
ي عملية توزي    ع اللقاح االتصال عىل الرقم المجانن

-VAX- 833بإمكان سكان نيويورك الذين يشكون بوجود احتيال فن

SCAM (833-829-7226  ي إىل إدارة صحة الوالية
ونن ( أو إرسال رسالة بريد إلكبر

سيقوم موظفو الخط الساخن بتوجيه الشكاوى إىل وكاالت التحقيق  STOPVAXFRAUD@health.ny.gov . عىل
ن بالكامل.    المناسبة لضمان عدم استغالل سكان نيويورك ألن الوالية تعمل عىل تطعيم السكان المؤهلي 
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