
 
 الحاكمة كاثي هوكول    13/10/2021 للنشر فوًرا:

 

 

# لكرة القدم بالشراكة مع فرق كرة  VAXANDWINالحاكمة هوكول تعلن عن الفائزين بالجولة الثالثة من مسابقة  
  القدم المحترفة في نيويورك

  
 Newو   Buffalo Billsتشمل الجوائز تذاكر ألعاب، وتجارب خاصة داخل األلعاب، ومعدات موقعة والمزيد من 

York Giants  وNew   
  York Jets  

  
 Carlو هنا  متاحة Buffaloتتوفر مقاطع فيديو للتشجيع على اللقاحات يظهر فيها بروس سميث من فواتير   

Banks   منNew York Giants هنا متاحة  
  
أكتوبر   24سبتمبر إلى  9( في الفترة من Covid-19جميع سكان نيويورك الذين يتلقون أول لقاح ضد مرض )

 17و  12مؤهلون؛ يمكن للوالدين واألوصياء المشاركة عن أطفالهم من سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين  
  عاًما
  
يمكن لسكان نيويورك المؤهلين االشتراك في مسابقة  ؛ هنا حأربعة سحوبات أخرى سيتم عقدها حسب جدول السحب المتا
  هنا باليانصي
  

# في والية  VaxandWinمسابقة يانصيب كرة القدم  أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن الفائزين بالجولة الثالثة من
وهو برنامج تحفيزي جديد مصمم لتشجيع سكان نيويورك الذي لم يتلقوا اللقاح على التطعيم بالشراكة مع فرق   -  نيويورك

تذاكر األلعاب، والتجارب الخاصة داخل اللعبة، وجوالت في   فائزين  لل جوائز  كرة القدم المحترفة في نيويورك. تشمل
 New York، و Buffalo Billsمع العبين قدامى، والمزيد من  FaceTimeالمدرجات، وأدوات موقعة، ومكالمات 

Giants و ،New York Jets ستدير والية نيويورك سحوبات العشوائي وسيتم اختيار فائزين جدد كل أسبوع على .
مدار خمسة أسابيع إجماالً. تبقى ثالث رسومات بعد هذا األسبوع. جميع سكان نيويورك الذين يتلقون جرعة لقاح 

(COVID-19 األولى من سبتمبر )مؤهلون. يمكن للوالدين واألوصياء المشاركة نيابةً عن   2021أكتوبر  24إلى  2021
  . هنا عاًما 17و   12سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 

  
كجزء من هذه الجهود، أطلقت الوالية أيًضا حملة إعالمية متكاملة مع كل فريق، بما في ذلك مقاطع فيديو تشجيعية للقاحات  

يظهر فيهما   - ( بنفسه. أول مقطعي فيديو COVID-19ومقاطع إذاعية مع الخريجين الذين حصل كل منهم على لقاح ) 
Bruce Smith   الظهير في ،Buffalo Bills  وCarl Banks بطل كاس النهائي مرتين في فريق ،New York 

Giants -  على التوالي هنا و  هنامتاحان لجميع سكان نيويورك لمشاهدة  
  

# الخاصة بنا بسكان نيويورك الذين يتقدمون  VaxandWin"تحتفل مسابقة يانصيب كرة القدم  قالت الحاكمة هوكول،
للحصول على اللقاح. بالشراكة مع جميع فرق كرة القدم المحترفة في نيويورك، ستصل مقاطع الفيديو التشجيعية الجديدة  

باالستفادة من الرسل الذين يتطلع إليهم سكان   -ار بطرق جديدة الخاصة باللقاحات إلى سكان نيويورك من جميع األعم
نيويورك ويثقون بهم. أهنئ الفائزين بالجولة الثالثة، وأشكر فرق كرة القدم في نيويورك على إقراض منصاتهم وأصواتهم 

 لتطعيم."  لهذا الجهد الحاسم واالنضمام إلى الوالية في تشجيع جميع سكان نيويورك المؤهلين للحصول على ا
  
  الفائزون بالجولة الثالثة هم: 
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  : Buffalo Billsجوائز 

 الكسندر جنتل، مقاطعة نياغرا  
  دارلوس ووكر، مقاطعة مونرو

  شون بوب، مقاطعة وايومنغ 
  خورخي كويروس، مقاطعة إيري 
  ثوماس لوكاس، مقاطعة أونتاريو 
  جوزيف غروم، مقاطعة إيري  
  نيكول كاماراتا، مقاطعة إيري 
  

  New York Giantsجوائز 
   كريستين جيمينيز، مقاطعة كوينز 
  

  New York Jetsجوائز 
   أماندا بورتر، مقاطعة جرين  
   ريميكين اوالمبكين، مقاطعة كينغز 
   ناستاسيا توماس، مقاطعة برونكس 

  جيمس زاكرون، مقاطعة سوفولك
  ماكايال سلين، مقاطعة رينسيلر

  
  تحققت إدارة الصحة بوالية نيويورك ومؤسسة خدمات التعليم العالي بوالية نيويورك من حالة تلقي اللقاح لدى الفائزين. 

  
-0233، أو االتصال بالرقم 438829، أو إرسال الرمز البريدي إلى vaccines.govبإمكان سكان نيويورك زيارة 

  (.COVID-19للعثور على موقع تطعيم قريب والحصول على المطعوم ضد مرض ) 232-800-1
  
# في والية نيويورك، يمكن لسكان نيويورك المهتمين VaxandWinلمعرفة المزيد حول مسابقات يانصيب كرة القدم  

  .هنا  ويمكن لسكان نيويورك المؤهلين االشتراك في مسابقة يانصيب هنا زيارة الموقع
  
( واألطفال في سن المدرسة، يمكن لسكان نيويورك زيارة موقعنا المخصص  COVID-19لمعرفة المزيد حول لقاح ) 

ny.gov/vaxtoschool  أو متابعةVaccinateNY@  علىInstagram.  
  

###  
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