
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/8/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

  19-קאמפיין ארויף צו טרייבען קָאוויד VAXTOSCHOOL#גאווערנער קעטי האקול אנאנסירט  
 וואקסינאציע ראטע צווישן ניו יארקערס אין די סקול יארן איבער׳ן סטעיט  

  
 געמאכטע-פאר עלטערן או גארדיענס מיט גרייט ny.gov/vaxtoschoolנייע וועבזייטל ביי 

 פארקומענישן   VaxtoSchool#ון לאקאליטעטן וועלכע אראנזשירן  פאר סקולס א  רעסורסן 
  

וועט צושטעלן וואקסין עדיוקעשען פאר   ,Vaccinateny@  געווידמעטע אינסטעגרעם טשענעל,
 עלטער ניו יארקערס און פאמיליעס  - סקול

  
#VaxtoSchool 19-אפ פלעצער זיך צו עפענען אין געגנטער מיט נידעריגע קָאוויד-פאפ  

באסעס צוצושטעלן מאביל   VaxtoSchool#יעריגע און -17ביז  12וואקסינאציע ראטעס צווישן 
 וואקסינאציעס  

  
קעמפוס,  - טו-סוני און קוני אנאנסירן דאס איינפירן פון דעם סטעיט׳ס עקסעלסיָאר ּפַאס פאר בעק 

 וואקסין באווייז באמיאונגען  
  

 VaxtoSchool#שיכטיגע  -גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט דאס איינפירן א מולטי
עלטער ניו  - וואקסינאציע ראטעס צווישן סקול 19-׳ן גאנצן סטעיט כדי צו העכערן קָאווידקאמפיין איבער

יארקערס, ווייטער פארצוזעצן דער אדמיניסטראציע׳ס אנטשלאסנקייט צו מאכן די געזונט און וואוילזיין  
   פון סטודענטן, לערער, און פאמיליעס א הויפט פריאריטעט.

  
א נייע, געווידמעטע וועבזייטל ביי האט דער גאווערנער אנאנסירט אלס טייל פון דער קאמפיין 

ny.gov/vaxtoschool מיט קריטישע רעסורסן און מאטעריאלן פאר עלטערן און גארדיענס פון סקול -
  FAQ, און אן אינפארמאציעלטער ניו יארקערס און סקול קאמיוניטיס. דער נייער ארט רעכנט אריין ע

פאר סקול פירער צו שטיצן  געמאכטע שילדן- גרייטפאר עלטערן און גארדיענס, ווי אויך א המון פון 
#VaxtoSchool   .בילדונג און אפעראציעס אין זייער ארטיגע קאמיוניטיס אויפ׳ן פלאץ 

  
, אויף Vaccinateny@אין צוגאב האט דער סטעיט איינגעפירט א נייע אינסטעגרעם טשענעל,  

וואקסין דירעקט.   19-עלטער און זייערע פאמיליעס וועגן דער קאוויד-אויסצושולן ניו יארקער אין סקול
- צו -דורך גרינגדער נייע סאושעל מעדיע בלאט וועט צושטעלן צוגצוגענגליכע און אינטעראקטיווע תוכן 

סאושעל    VaxtoSchool#פארשטיין וואקסין אינפארמאציע, פאראויסגעזעענע תוכן מיטארבעטער,  
מעדיע דעזיין פארמעסטן, און קורצע ווידעאוס וועלכע וועלן פארשטיין גיבן דער נושא, און פארזיכערן אז 

ר אלע ניו יארקערס די פאקטן גארנישט ווערט נישט פארזעהן אין אונזערע באמיאונגען צוצושטעלן פא
וועט אויך אונטערהייבן די עלעקטראנישע בילדונג באמיאונגען לענגאויס   DOHוואקסין.  19-וועגן קאוויד

 אלע זייערע טשענעלס אריינגערעכנט פעיסבוק, אינסטעגרעם, און טוויטער. 
  
ארקערס פון אלע פאסיגע  מיר האבן צוגעטיילט א ריזיגע סומע סטעיט רעסורסן צו וואקסינירן ניו י"

עלטער גרופעס, אבער מיר וועלן זיך אין אנהייב פאקוסירן אויף די מערסט באדערפטיגע בירגער, און  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccines-school-aged-new-yorkers
https://covid19vaccine.health.ny.gov/educational-assets
https://www.instagram.com/vaccinateny/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccines-school-aged-new-yorkers
https://covid19vaccine.health.ny.gov/what-you-need-know-0
https://covid19vaccine.health.ny.gov/frequently-asked-questions-1
https://covid19vaccine.health.ny.gov/educational-assets
https://www.instagram.com/vaccinateny/
https://www.instagram.com/vaccinateny/


ניו יארק׳ס יונגע  " האט גאווערנער האקול געזאגט. "איצט דארפן מיר פאקוסירן אויף אונזער יוגנט,
אבער זיי קענען נאך אלץ   19-ק פון קאווידמענטשן זענען ווייניגער אויסגעשטעלט צו ווערן ערנסט קראנ

פארשפרייטן דעם ווירוס, און מיר דארפן אז זיי זאלן דאס נעמען ערנסט. דער נייער, אינאווירנדער  
#VaxtoSchool   סאושעל מעדיע קאמפיין וועט אונז העלפן מודיע זיין פאר ניו יארק׳ס יונגע מענטשן

   "וועגן דער וויכטיגקייט פון זיך וואקסינירן כדי צו האלטן זיכער פריינט, פאמיליע, און קאמיוניטיס.
  

ָאּפ  -ּפַאּפ  VaxtoSchool#נייע  אלס טייל פון דער באמיאונג, האט דער גאווערנער אויך אנאנסירט אז 
וואקסינאציע פלעצער וועלן זיך עפענען אין ערטער וואו די זיּפ קאוד דאטע ווייזט אז דער   19-קָאוויד

א   יעריגע איז נידעריגער ווי דער דורכשניט איבער׳ן סטעיט.-17ביז  12וואקסינאציע ראטע פאר 
לאץ צו ענטפערן סיי וועלכע  באזירטע מעדיצינישע פראפעסיאנעל וועט זיין אויף יעדעס פ-קאמיוניטי

לענגאויס די נייע פלעצער  עלטער ניו יארקערס וועלן האבן. -פראגעס עלטערן אדער גארדיענס פון סקול
ווערן ארויסגעברענגט אין  -מאביל וואקסינאציע באמיאונגען   - באסעס  VaxtoSchool#וועלן 

ל פובליק פארוויילונגס ערטער ווי געאייגנטע ערטער איבער׳ן סטעיט, ווי למש-צוגענגליכע, סקול
באסקעטבאל קאורטס און פארקס. דאס וועט העלפן מאכן דער וואקסין ברייט און צוגענגליך צו באקומען 

 עלטער ניו יארקערס און זייערע פאמיליעס.  - פאר סקול
  

יעריגע וועלן פלאצירט ווערן ביי די אונטערשטע  -17ביז  12ָאּפ וואקסינאציע פלעצער פאר -נייע ּפַאּפ
   אדרעסן. מער לאקאציעס וועלן ווערן אנאנסירט. 

  
 מאשולו מאנטעפיור קאמיוניטי צענטער 

3450 Dekalb Avenue   
Bronx, NY 10467   

 (  PODנאכמיטאג )ערשטע איינשפריץ  4אינדערפרי ביז  10, 10אפן: פרייטאג, סעפטעמבער 
 ( POD)צווייטער איינשפריץ  נאכמיטאג  4אינדערפרי ביז  10, 1פרייטאג, אקטאבער 

  
 ווערייעטי באויס ענד גירלס קלוב אוו קווינס  

21-12 30th Road   
Astoria, NY 11102  

 ( POD)ערשטע איינשפריץ   נאכמיטאג 4אינדערפרי ביז  10, 18אפן: שבת, סעפטעמבער 
 ( PODנאכמיטאג )צווייטער איינשפריץ   4אינדערפרי ביז  10, 4מאנטאג, אקטאבער 

  
- טו-דער סטעיט ארבעט אויך מיט ניו יארקער קאלעדזשעס און אוניווערסיטעטן צו שטיצן זייערע בעק

נטעגראציע פון דעם סטעיט׳ס עקסעלסיָאר ּפַאס ביי סוני און  קעמפוס באמיאונגען, אריינגערעכנט די אי
קוני קַאמּפוסן איבער׳ן סטעיט, כדי אז זיי זאלן האבן א זיכערע און פארלעסליכע מיטל און / אדער  

נעגאטיווע טעסט רעזולטאטן, ווי אנווענדליך, פאר סטודענטן, לערער, און קַאמּפוס שטאב. 
עקסעלסיָאר ּפַאס  אדער   עקסעלסיָאר ּפַאספאראינטערעסירטע ניו יארקערס קענען אפנעמען זייערע 

 .  epass.ny.govהיינט דורך באזוכן  ּפלוס
  

אלס א  "ניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט ָאוו העלט קאמישענער דר. האווארד זוקער האט געזאגט, 
׳ס העלט קאמישענער בין איך שטאלץ צו האבן געארבעט  פאטער, קינדער דאקטער, און דער סטעיט

עלטער ניו -קאמפיין מיט גאווערנער האקול, צושטעלנדיג סקול VaxtoSchool#שיכטיגע  -אויף דער פיל 
באזירטע -יארקערס, זייערע פאמיליעס, און סקול קאמיוניטיס מיט צוטריט צו דעם וואקסין און פאקט

אינפארמאציע דערוועגן. דורך אויסזוכן ניו יארקער פאמיליעס אין נייע און איינפעליגע וועגן קענען מיר  
אקסין וועט אנקומען צו מער יוגנטליכע, און אין דער זעלבער צייט האלטן אפן און העלפן אז דער וו

  12געזונט אונזערע סקולס. דער וואקסין איז זיכער און ווירקזאם, און איך בעט שטארק פון ניו יארקערס 
קענען זיך  , כדי זיי זאלןVaxtoSchool#יאר אדער העכער זיך צו וואקסינירן אזוי ווי זיי גייען צוריק 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass-and-excelsior-pass-plus
https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass-and-excelsior-pass-plus
https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass-and-excelsior-pass-plus
https://epass.ny.gov/home


אומקערן צו דער קלאסרום דורכלעבעניש וואס עס קומט זיך זיי, און אין דער זעלבער צייט אפהיטן זייער 
  "געזונט און די געזונט פון אלע ארום זיי.

    
וואקסין, וועלכס   19-בייאוענטעק קאוויד-קענען באקומען דעם פייזער 17ביז  12קינדער אין די יארן פון 

און איז  15ביז  12קומען אונטער עמערדזשענסי אויטאריזירונג פאר קינדער אין די עלטער פון איז צו בא
וואקסינען זענען נאכנישט   19-און העכער. די אנדערע קאוויד  16פולשטענדיג באוויליגט פאר די יארן 

גַארדיענד   אויטאריזירט אדער באוויליגט פאר דער עלטער. אויב איר זענט איינע פון די עלטערן אדער 
, טעקסט אייער זיפ קאוד צו  vaccines.govעלטער ניו יארקערס קענט איר אויך באזוכן -פון סקול
צו געפונען א וואקסין ארט נעבן אייך. מאכט זיכער אז דער   1-800-232-0233, אדער רופט 438829

 וואקסין.  19-בייאוענטעק קאוויד-אטן דעם פייזערפראוויידער טוט אנב
  

דעיט אויף אלע רעקאמענדירטע און  - טו -עלטערן ווערן דערמוטיגט זיכער צו מאכן אז זייער קינד איז אפ
פאר מער   העלט דעפארטמענט׳ס וועבזייטלפארלאנגטע וואקסינאציעס. ביטע באזוכט דער 

 אינפארמאציע אויף רעקאמענדירטע קינדהייט און יוגנטליכע אימוניזאציעס.  
  

 ### 
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