
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو  6/17/2021 للنشر فوًرا:

 

 

ي والية نيويورك
ى
  الحاكم كومو يعلن عن إعادة فتح مبنى الكابيتول ف

  

ي 
ى

يعي للجمهور ف ي ذلك مبنى الكابيتول ومبنى المكتب التشر
ى

  يونيو 18إعادة فتح مجمع إمباير ستيت بالزا بما ف
  

  عودة الجوالت المجانية لمبنى الكابيتول وإمباير ستيت بالزا
  

ي نيويورك الجرعة األوىل من لقاح مرض )70تم رفع قيود الرحالت حيث تلقى 
ى

ى ف   (COVID-19٪ من البالغي 
  

نت   هنا تتوفر حجوزات الرحالت عبر اإلنبى
  

ي 
عاًما أو أكثر الجرعة  18ئة من سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  بالما  70أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم أنه مع تلق 
( فإن مجمع إمباير ستيت بالزا والذي يضم مبنى الكابيتول بوالية  COVID-19األوىل من سلسلة التطعيمات ضد مرض )

ا 
ً
يعي سيتم إعادة فتحه للجمهور غد ي مبنى   يونيو.  18نيويورك ومبنى المكتب التشر

 إىل ذلك، ستستأنف الجوالت فى
ً
إضافة

ى    يوم األربعاء   21الكابيتول يوم االثني 
ً
ي إمباير ستيت بالزا مجددا

ي الهواء الطلق فى
  7يونيو وستبدأ الجوالت الشعبية فى

ا  يوليو. 
ً
ى عن ارتداء األقنعة، وفق ى مسؤولي  .  إلرشادات  يظل األفراد غث  الملقحي    مركز السيطرة عىل األمراض الفيدراىلي

  

ي جميع  
وس كوفيد ونتيجة لذلك يتم إعادة فتح المعالم البارزة والمعالم السياحية فى "لقد عمل سكان نيويورك بجد ضد فث 

ى من أماكن بعيدة إىل كابيتول   قال الحاكم كومو "أنحاء الوالية للزوار.  "يسعدنا أن نرحب بسكان نيويورك والضيوف القادمي 
ء بتاري    خ غث  عادي يمكن ألي شخص تقديره.  الوالية الجميل ومبنى إمباير ستيت الرائع.   الكابيتول مىلي

وبينما كان من   مبنى
وري إغالق أبوابه أثناء الوباء فقد حان الوقت الستقبال الناس مرة أ ى."الضى   خرى إىل قاعاته الكثر

  

  جوالت الكابيتول المجانية

  

ى إىل الجمعة مواعيدها:  •   من اإلثني 

 وبعد الظهر 10 وقتها:  •
ً
  صباحا

يت  موقعها:  • ي بهو ستيت سث 
ي الكابيتول فى

  مكتب المعلومات فى

ي يقل عدد أفرادها  الحجوزات:  •
المساحة محدودة، ويوىص بالحجز ولكنه غث  مطلوب للمجموعات الن 

نت   -أشخاص  10عن  ي يبلغ عدد أفرادها  . هنا احجز عثر اإلنث 
، 10للمجموعات الن  اتصل بالرقم   أو أكثر

تيبات 518- 2418-474   لعمل الث 

ى ارتداء قناع أثناء الجوالت الداخلية •   يجب عىل زوار مبنى الكابيتول غب  الملقحي 

  

ي نيويورك منذ ثمانينيات القرن 
ي وقد عمل كمقر للحكومة فى

يقع مبنى الكابيتول بوالية نيويورك عىل قمة تل شارع والية ألبانى
إن المبنى عبارة عن تحفة معمارية من أواخر القرن التاسع عشر وتم بناؤه باليد من األحجار الصلبة   . 1880التاسع عشر 
ي تستغرق يمكن أن تشمل أ عاًما.  32عىل مدى 

ى وغرفة   45برز الجوالت الن  يعية وقاعة المحافظي  دقيقة الغرف التشر
  استقبال الحاكم وقاعة نيويورك والساللم التاريخية والمنحوتات. 
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ي إمباير ستيت بالزا
ى
  الجوالت المجانية الخارجية ف

  

  األربعاء والخميس والجمعة مواعيدها:  •

  بعد الظهر.  2 وقتها:  •

ي إمباير ستيت بالزا.  موقعها:  •
ي الخارج عند المدخل الرئيسي لمركز إيغ للفنون المشحية فى

  فى

نت   - الحجوزات مطلوبةشخص لكل جولة و  25تقتض المساحة عىل  الحجوزات:  • احجز عثر اإلنث 
  2418-474- 518أو من خالل االتصال عىل   هنا 

  

ي تستغرق  
ا حيث تتشارك حكومة   98دقيقة أبرز معالم المجمع العالمي الذي تبلغ مساحته  45تتضمن الجوالت الن 

ً
فدان

ي نفس المساحة. الوال 
ال توجد جولتان متماثلتان ويمكن أن تشمل أبرز  ية والهندسة المعمارية الفريدة والفن الحديث فى

المعالم مركز إيغ للفنون المشحية ومنصة بالزا الرئيسية ومبنى الكابيتول ومبنى روبرت أبرامز للقانون والعدالة ومركز 
ي وبرج كورنينغ ومبنى المكت

ي تكرم أولئك الذين كرسوا  التعليم الثقافى
ي الوكاالت وكذلك النصب التذكارية الن 

يعي ومبانى ب التشر
ي خدمة اآلخرين. 

ا عىل مجموعة إمباير ستيت بالزا   حياتهم أو بذلوا حياتهم فى
ً
سيتعرف أولئك الذين يقومون بالجولة أيض

ي ا
عرف بأنها أكثر مجموعة فنية حديثة مملوكة ملكية عامة فى

ُ
ي ت
  لوالية والموجودة خارج المتحف. الفنية والن 

  

ي والية نيويورك وإمباير ستيت بالزا جوهرة معمارية   قال رون ديستيتو، مفوض الخدمات العامة
"إن مبنى الكابيتول فى

ي استكشاف هذه المواقع التاريخية العظيمة  
رائعة ونحن فخورون بتقديم فرصة للجمهور مرة أخرى لقضاء بعض الوقت فى

ي  إن مرشدونا السياحيون ذوو المعرفة والحيوية مستعدون ومتشوقون لتعريف ا والتعرف عليها. 
لزائرين باألشياء الرائعة الن 

  توفرها عاصمة نيويورك."

  

ي تفضل بزيارة 
ونى الخاص بمكتب الخدمات العامة للحصول عىل مزيد من المعلومات حول الجوالت خالل   الموقع اإللكث 

  أيام األسبوع والمعارض الخاصة وتاري    خ مبنى الكابيتول وإمباير ستيت بالزا ومجموعة إمباير ستيت بالزا الفنية. 

  

###  
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 إلغاء االشتراك
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