
 
 الحاكمة كاثي هوكول    13/10/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  #VAXTOSCHOOLموقعًا مؤقتًا جديًدا من مواقع التلقيح  21الحاكمة هوكول تعلن عن 

أسبوًعا لزيادة معدالت التطعيم بين سكان نيويورك في سن   12موقعًا على مستوى الوالية على مدار  120إقامة  
    المدرسة

  هنا أسبوًعا؛ وسيتم تحديث القائمة الكاملة للمواقع أسبوعيًا 12سيتم اإلعالن عن مواقع جديدة أسبوعيًا خالل فترة الـ 

  هنامتوّفرة   VaxtoSchoolصور حافالت # 

# لزيادة معدالت التطعيم بين سكان  VaxtoSchoolموقعًا موقتًا جديًدا للتلقيح  21أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن 
موقعًا على مستوى الوالية  120الحاكمة هوكول أنه سيتم إنشاء إجمالي  أعلنتسبتمبر، 21نيويورك في سن الدراسة. في  

تعمل وزارة الصحة مع إدارات الصحة في المقاطعات المحلية والمنظمات المجتمعية ومراكز الرعاية  أسبوًعا.  12لمدة 
الصحية على أرض الواقع لدعم إنشاء هذه المواقع في جميع مناطق الوالية. وسيتم تصميم الشركاء والمواقع المضيفة  

م. يتم إنشاء مواقع جديدة على أساس متجدد بالشراكة مع  وجهود التوعية لتلبية احتياجات المجتمعات التي تم إنشاؤها لخدمته
  أسبوًعا. 12الجهات المحلية، وسيتم اإلعالن عن المزيد من المواقع كل أسبوع على مدار 

( هو أفضل وسيلة لحماية سكان نيويروك COVID-19"ال يزال اللقاح المضاد لمرض ) قالت الحاكمة كاثي هوكول:  
بجميع أعمارهم من هذا الفيروس. بالتعاون مع الشركاء المجتمعيين، ستساعد مواقعنا المؤقتة الجديدة للتلقيح 

VaxtoSchool  المزيد من سكان نيويروك في سن الدراسة على الحصول على جرعتهم من اللقاح، لذا فإن جميعنا #
ن مجتمعاتنا. أحث أولياء األمور واألوصياء وقادة المدارس على مساعدتنا لضمان حصول يستطيع الحفاظ على أما

 المراهقين المؤهلين ضمن مجتمعاتهم على جرعاتهم من اللقاح في أقرب فرصة ممكنة."  

في   سيتوفر أخصائي طبي مجتمعي في كل موقع لإلجابة على أي أسئلة قد يطرحها اآلباء واألوصياء على سكان نيويورك
سن المدرسة. إلى جانب المواقع الجديدة، تتوفّر أداة أخرى لترويج اللقاحات وضمان الوصول إليها في جميع مجتمعات  

، وهي جهود تطعيم متنقلة في المناطق المالئمة للشباب وتتمركز  #VaxtoSchoolحافالت_نيويورك؛ حيث يتم إطالق 
-Berne# في الموقع المؤقت بمدرسة VaxtoSchoolأكتوبر، ستوجد حافلة  16في المدارس على مستوى الوالية. في 

Knox-Westerlo .الثانوية في منطقة العاصمة  

يعتمد هذا اإلعالن على التزام والية نيويورك بجعل صحة وسالمة الطالب والمعلمين والعائالت أولوية قصوى. واعتباًرا   
من السكان الذين تتراوح  %71,7عاًما و 15و 12من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  %62,2 أكتوبر، 12من يوم 

  عاًما سيكونون قد تلقّوا جرعة واحدة على األقل من اللقاح. 25و 16أعمارهم بين 

# لسكان نيويورك في سن الدراسة. تتوفّر القائمة  VaxtoSchoolفيما يلي األيام العمل لكل موقع من مواقع التلقيح المؤقتة 
أسبوًعا لتضمين مواقع جديدة عند اإلعالن   12وسيتم تحديثها أسبوعيًا على مدار  هنا #VaxtoSchoolالكاملة لمواقع 

  أسبوًعا. 12عنها. يتم إنشاء مواقع جديدة على أساس متجدد، وسيتم اإلعالن عن المزيد من المواقع كل أسبوع على مدار 

  غرب نيويورك 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/nys-vaxtoschool-pop-locations
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  Chautauqua Lake Central Schoolمرأب الحافالت المدرسية في 
100 North Erie Street   

Mayville, NY 14757   
 مساًء  6:30عصًرا إلى الساعة  4:30أكتوبر، من الساعة  12يعمل: الثالثاء،   
  Janssen/J&Jو  Modernaو  Pfizer-BioNTechنوع اللقاح:  

 شريك الحدث: مقاطعة تشاتاكوا  

  غرب نيويورك 

   Kendall Elementary Schoolمقهى مدرسة 
1932 Kendall Road  

Kendall, NY 14476   
 مساًء  6:00ظهًرا إلى الساعة  2:30أكتوبر، من الساعة  13يعمل: األربعاء،  
 واألنفلونزا Pfizer-BioNTechنوع اللقاح:  
 شريك الحدث: مقاطعة أورلينز   

  وسط مدينة هدسون 

  Washingtonville High Schoolمدرسة 
54 W. Main Street  , 

Washingtonville, NY 10992  
 مساًء  5:00ظهًرا إلى الساعة  2:00أكتوبر، من الساعة  13يعمل: األربعاء،  
   Pfizer-BioNTechنوع اللقاح:     
  Orange Countyشريك الحدث:   

  وسط مدينة هدسون

Sullivan County Public Health Services  
50 Community Lane , 

Liberty, NY 12754  
 مساًء  6:00ظهًرا إلى الساعة  2:00أكتوبر، من الساعة  13يعمل: األربعاء،  
   Pfizer-BioNTechنوع اللقاح:     
 شريك الحدث: مقاطعة سوليفان    

  وسط نيويورك 

UHS   
4417 Vestal Parkway East  , 

Vestal, NY 13850   
 مساًء  6:00ظهًرا إلى الساعة  1:00أكتوبر، من الساعة  13يعمل: األربعاء،  
  Pfizer-BioNTechنوع اللقاح:  
   UHSشريك الحدث:   

  فعالية الجرعة الثانية من اللقاح

  وسط نيويورك 



   Whitney Point Schoolمدرسة 
10 Keibel Road 

Whitney Point, NY 13862  
 صباًحا   11:00صباًحا إلى الساعة  8:00أكتوبر، من الساعة  14الخميس،   يعمل:

 ( Whitney Point School)ألعضاء مدرسة 
 ؛ فعالية الجرعة الثانية من اللقاح Pfizer-BioNTechنوع اللقاح:  
  شريك الحدث: مقاطعة بروم 

  المنطقة الشمالية 

Ogdensburg Free Academy  
1100 State Street   

Ogdensburg, NY 13669  
 عصًرا  5:00ظهًرا إلى الساعة  2:00أكتوبر، من الساعة  14يعمل: الخميس،  

  Pfizer-BioNTech نوع اللقاح:
 شريك الحدث: مقاطعة سانت لورنس  

؛ ولمواعيد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، يمكن هنالمواعيد تلقّي الجرعة األولى من اللقاح، يمكن التسجيل للتسجيل: 
  .هنا؛ وللحصول على الجرعات التعزيزية لسكان نيويروك المؤهلين، يمكن التسجيل هناالتسجيل 

  مدينة نيويورك 

Life of Hope  
1377 Brooklyn Avenue  , 

Brooklyn, NY 11203  
 مساًء   5:30صباًحا إلى الساعة  11:00أكتوبر، من الساعة  14يعمل: الخميس،  
   Janssen / J & Jو  Pfizer-BioNTechنوع اللقاح:     

  Life of Hopeشريك الحدث:   

 لونغ آيلند   
Kennedy Memorial Park  

335 Green Street   
Hempstead, NY 11550  

 مساًء   8:00ظهًرا إلى الساعة  12:00أكتوبر، من الساعة  14يعمل: الخميس،  
  Pfizer-BioNTechنوع اللقاح:  

  Northwellو Nassau Countyشركاء الحدث:  

  وسط نيويورك 

   Maine Endwell School Districtمقاطعة مدرسة  
1119 Farm to Market Road   

Endwell, NY 13760   
 ظهًرا  2:00ظهًرا إلى الساعة  12:00أكتوبر، من الساعة  15الجمعة،   يعمل:

 (  Maine Endwell School District)ألعضاء  
 ؛ فعالية الجرعة الثانية من اللقاح Pfizer-BioNTechنوع اللقاح:  
  شريك الحدث: مقاطعة بروم 

https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=CDDCCAB9F4D10416E0530A6C7C169C54
https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=CDDCDD884D2D0306E0530A6C7C1674D6
https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=CD117E4495C4038CE0530A6C7C166EBE


  البحيرات اإلصبعية 

  Lyons Central School Districtمقاطعة مدرسة  
10 Clyde Road  

Lyons, NY 14489   
 مساًء  6:00عصًرا إلى الساعة  4:00أكتوبر، من الساعة  15األربعاء، يعمل:  
   Pfizer-BioNTechنوع اللقاح:     
 شريك الحدث: مقاطعة وين   

  البحيرات اإلصبعية 

Wayne County Unity Festival   
Perkins Park   

311 1/2 Washington St  . 
Newark, NY 14513   

 ظهًرا  1:00صباًحا إلى الساعة  11:00أكتوبر، من الساعة  16السبت،  يعمل:  
   Pfizer-BioNTechنوع اللقاح:     
 شريك الحدث: مقاطعة وين   

  مدينة نيويورك 

   Fellowship Missionary Baptist Churchكنيسة 
509 Van Siclen Ave   

Brooklyn, NY 11207  
 ظهًرا  1:00صباًحا إلى الساعة  9:00 أكتوبر، من الساعة 16يعمل: السبت،   
  Janssen/J&J، وModernaو Pfizer-BioNTechنوع اللقاح:  
  Fellowship Missionary Baptist Churchشريك الحدث: كنيسة  

  وسط مدينة هدسون 

 الثانوية   Saugerties High Schoolمدرسة 
310 Washington Avenue , 

Saugerties, NY 12477   
 عصًرا  5:00صباًحا إلى الساعة  10:00أكتوبر، من الساعة  16يعمل: السبت،   
  Pfizer-BioNTechنوع اللقاح:  
  شريك الحدث: مقاطعة أولستر 

  منطقة العاصمة  

 الثانوية   Berne-Knox-Westerlo High Schoolمدرسة 
1738 Helderberg Trail  , 

Berne, NY 12023   
 ظهًرا  12:00صباًحا إلى الساعة  10:00أكتوبر، من الساعة  16يعمل: السبت،   
 VaxtoSchool؛ الفاعلية تتضّمن حافلة #Janssen/J&Jو Pfizer-BioNTechنوع اللقاح:  

، ووزارة الصحة بمقاطعة ألباني،  Berne-Knox-Westerlo Central Schoolشركاء الحدث: مقاطعة مدرسة  
 ذي لمقاطغة ألباني، ومكتب عمدة مقاطعة ألباني  والمكتب التنفي



  غرب نيويورك 

The Park School of Buffalo  
4625 Harlem Rd  . 

Amherst, NY 14226   
 عصًرا  3:00صباًحا إلى الساعة  10:30أكتوبر، من الساعة  16يعمل: السبت،   
  Modernaو Pfizer-BioNTechنوع اللقاح:  
 شريك الحدث: مقاطعة إيري   

  ov/vaxwww.erie.gيمكن التسجيل على الموقع التالي: 

  غرب نيويورك 

The Vineyard Farms   
126 Sanders St  . 

Rochester, NY 14605  
 عصًرا  5:00صباًحا إلى الساعة  10:00أكتوبر، من الساعة  16يعمل: السبت،   
   Pfizer-BioNTechنوع اللقاح:     
 شريك الحدث: مقاطعة مونرو   

 لونغ آيلند   
1 Marcus   
1 Marcus Avenue  

New Hyde Park, NY 11042  
 مساًء  9:00صباًحا إلى الساعة  9:00أكتوبر، من الساعة  16يعمل: الخميس،  
  Pfizer-BioNTechنوع اللقاح:  
  شريك الحدث: نورثويل 

  وسط نيويورك 

 Fingerlakes Mallمركز التسوق 
1579 Clark Street   

Auburn, NY 13022   
 ظهًرا  12:00صباًحا إلى الساعة  10:00الساعة أكتوبر، من  16السبت،   يعمل:  
  Janssen Johnson & Johnson، وModerna، وPfizer-BioNTech نوع اللقاح: 
 شريك الحدث: مقاطعة كايوغا   

  www.cayugacounty.us/healthيمكن التسجيل على الموقع التالي: 

  وسط مدينة هدسون

 الثانوية  Rondout Valley High Schoolمدرسة 
122 Kyserike Road  

Accord, NY 12404  
 عصًرا  5:00صباًحا إلى الساعة  10:00أكتوبر، من الساعة  17يعمل: األحد،   
  Pfizer-BioNTechنوع اللقاح:  
  شريك الحدث: مقاطعة أولستر 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8e977b13-d10c4252-8e958226-000babda0106-422e51d87c7cff99&q=1&e=1a27ec82-71a2-40dd-a4cb-0f70ca277b47&u=http%3A%2F%2Fwww.erie.gov%2Fvax
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=02715810-5dea6151-0273a125-000babda0106-d0acdafe0402eb57&q=1&e=1a27ec82-71a2-40dd-a4cb-0f70ca277b47&u=http%3A%2F%2Fwww.cayugacounty.us%2Fhealth


  مدينة نيويورك

 أبراج تريسي  
40 W. Moshulu Parkway Building #20 

Bronx, NY 10468   
 عصًرا  4:00صباًحا إلى الساعة  8:30أكتوبر، من الساعة  17يعمل: األحد،   
 ؛ فعالية الجرعة الثانية من اللقاح Pfizer-BioNTechنوع اللقاح:  
  Tracey Towers Tenet Organizationشريك الحدث:   

مسابقة  أكتوبر سيتمّكنوا من الدخول في  24إن جميع سكان نيويورك الذين يحصلون على جرعتهم األولى من اللقاح بحلول 
 New Yorkو  Buffalo Billsلكسب جوائز من فرق  # التابعة لوالية نيويوركVaxandWinيانصيب كرة القدم 

Giants وNew York Jets  يمكن ألوليات األمور أو األوصياء المشاركة باسم أطفالهم المؤهلين. لمعرفة المزيد، يمكن .
  . .هنا ويمكن لسكان نيويورك المؤهلين الدخول في مسابقة اليانصيب هنا لسكان نيويورك المهتمين زيارة الموقع

( المتوفر  COVID-19) Pfizer-BioNTechعاًما أن يأخذوا لقاح  17و   12يمكن لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  
عاًما والموافق عليه تماًما   15و  12بموجب ترخيص االستخدام في حاالت الطوارئ لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

( األخرى لهذه الفئة العمرية. إذا COVID-19عاًما أو أكبر. لم يتم التصريح أو الموافقة على لقاحات ) 16لمن هم في سن  
، أو إرسال Vacines.govى أحد سكان نيويورك في سن المدرسة، فيمكنك أيًضا زيارةكنت أحد الوالدين أو الوصي عل

للعثور على موقع اللقاح األقرب إليك. تأكد من   1-800-232-0233، أو االتصال بالرقم 438829رمزك البريدي إلى 
  . Pfizer-BioNTech (COVID-19أن المزود يقدم لقاح )

( واألطفال في سن المدرسة، يمكن لسكان نيويورك زيارة موقعنا المخصص  COVID-19لمعرفة المزيد حول لقاح )  
ny.gov/vaxtoschool  أو متابعةVaccinateNY@  علىInstagram.  

موقع وزارة  يُرجى زيارة نحث أولياء األمور على التأكد من أن أطفالهم قد أخذوا آخر اللقاحات الموصى بها والمطلوبة. 
  للحصول على مزيد من المعلومات حول التطعيمات الموصى بها لألطفال والمراهقين. الصحة
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