
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   18/2021/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

ي مواقع التصويت المبكر
 
  الحاكم كومو يعلن عن تسعة مواقع جديدة للتلقيح المؤقتة ف

  
ي يكون معدل التطعيم فيها أقل من متوسط الوالية 

 المواقع تستهدف المجتمعات الت 
  

 عىل
ً
ة يدي موجودة اآلن مباشر يدي بواسطة الرمز البر   لوحة معلومات  بيانات التطعيم حسب الرمز البر

  
 
ً
ي أوال

  جميع المواقع مفتوحة للتطعيمات بدون موعد مسبق عىل أساس خدمة من يأت 
  

ي مواقع التصويت المبكر أو بالقرب منها  
أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن افتتاح تسعة مواقع جديدة مؤقتة للتلقيح ف 

يدي أن معدل التطعيم أقل من المتوسط عىل مستوى الوالية.  ظهر فيها بيانات الرمز التر
ُ
ي ت
كت   عىل المناطق التر

وقد   مع التر
 من

ً
كاء الطبيون وتهدف إىل جعل الحصول   أصبح فتح هذه المواقع ممكنا اكات مع تهدف الحكومات المحلية والشر خالل شر

 .
ً
ي المناطق األكتر حاجة

 ويمكن الوصول إليه ف 
ً
  عىل اللقاح مريحا

 
ي كل مجتمع وسنذهب إىل أي مكان يذهب إليه سكان نيويورك  قال الحاكم كومو 

"ما زلنا نركز عىل جعل اللقاح متاًحا ف 
ي   م. للوصول إليه

ي تلقيح الناس وستسمح هذه المواقع المؤقتة الجديدة ف 
نحن نعلم أن بعض المناطق ال تزال متخلفة ف 

ي وقت واحد 
   اإلدالء بأصواتهم والحصول عىل اللقاح." - مواقع التصويت المبكر ألبناء نيويورك بأداء واجبي   مدنيي   ف 

 
ام نيويورك بجلب اللقاح إ ي عىل التر 

ي جميع أنحاء الوالية من خالل مواقع التلقيح المؤقتة. إعالن اليوم يبت 
 ىل المجتمعات ف 

  . 19- جرعة أوىل من لقاح مرض كوفيد  90,000موقع مجتمعي مؤقت بإعطاء أكتر من   250يناير قام أكتر من   15منذ 

 
  تتوفرأيام العمل لكل موقع من هذه المواقع متاحة أدناه: 

 
NEW YORK CITY  

Columbia University Irving Medical Center Russ Berrie Medical Science Pavilion  
1150 St. Nicholas Avenue,  

New York, NY  
  يونيو 19السبت  مفتوح: 

 

SUNY Downstate Medical Center  
450 Clarkson Avenue  

Brooklyn, NY  

 يونيو 19السبت  مفتوح: 
  

Claremont Neighborhood Center  
489 East 169th Street  

Bronx, NY  
 يونيو 19السبت  مفتوح: 

  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


 

 

Rochdale Village Community Center  
169-65 137th Avenue  

Queens, NY  
 يونيو 19السبت  مفتوح: 

  
Gerard Carter Center  

230 Broad Street  
Staten Island, NY  

  يونيو 19السبت  مفتوح: 
 

LONG ISLAND  
Huntington Public Library (Station Branch)  

1335 New York Avenue  
Huntington Station, NY  

  يونيو 19السبت  مفتوح: 
 

CAPITAL REGION  

Karen B. Johnson Library  
99 Clinton Street  

Schenectady, NY  

  يونيو  20األحد  مفتوح: 
 

FINGER LAKES  
Edgerton Recreational Center  

41 Backus Street  
Rochester, NY  

  يونيو  20األحد  مفتوح: 
 

WESTERN NEW YORK  
Broadway Market  

999 Broadway, Buffalo NY  

  يونيو  18الجمعة  مفتوح: 

 
ط وزارة   (. COVID-19لقاح مرض ) لتقديم تحديثات لسكان نيويورك حول  19-لوحة عمل تتبع لقاح كوفيد  تتوفر  تشتر

ساعة؛ يتم   24خالل    19- ت إعطاء لقاح مرض كوفيد الصحة بوالية نيويورك عىل منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانا
ي الوالية. 

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

 
ي 
ي عملية توزي    ع اللقاح االتصال عىل الرقم المجان 

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

SCAM (833-829-7226  ي إىل إدارة صحة الوالية
ون  ( أو إرسال رسالة بريد إلكتر

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

###  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية عىل 

   press.office@exec.ny.gov518.474.8418  |والية نيويورك | الغرفة التنفيذية |
 

اك  إلغاء االشتر
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