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      لوالية نيويورك EXCELSIOR PASSالحاكمة هوكول تعلن عن مخطط 

  
  إطار وطني للواليات واألقاليم واألمم للمساعدة في تطوير اعتمادات الصحة الرقمية

  
  سلسلة من الندوات اإللكترونية واألحداث االفتراضية لمتابعة تقديم الدعم الفني للكيانات األخرى

  
ل المخطط من    هناحم ِّ

  
لوالية نيويورك، وهو إطار وطني للمساعدة في تطوير   Excelsior Pass  مخططأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن 

 Excelsiorوالذي يتضمن  -للوالية  Excelsior Passلمحفظة وتنفيذ أوراق اعتماد الصحة الرقمية. بناًء على الحل 
Pass  وExcelsior Pass Plus  وتطبيقExcelsior Pass Scanner  يعمل المخطط كدليل لمساعدة   - للشركات

( لتعزيز جهود التنمية  COVID-19الواليات واألقاليم والكيانات األخرى في توسيع نظام اعتماد التطعيم المتوافق لمرض )
 بطريقة سليمة وآمنة.   -االقتصادية على الصعيد الوطني 

  
علينا التصرف بجرأة وحسم وبروح من التعاون (، فCOVID-19إذا كنا نريد في المحصلة أن نتغلب على مرض )"

الخاص بنا هو خير مثال على ذلك، مع تأثيره اإليجابي على   Excelsior Pass"برنامج  الحاكمة هوكول. قالتوالشفافية،" 
اقتصادنا وقدرته الفريدة على تمكين سكان نيويورك من التحكم بمعلوماتهم الصحية بقدر أكبر من أي وقت مضى. نأمل أن 

ر مسبوق بطريقة سليمة  تنضم إلينا المزيد من الواليات لدفع أنشطتنا الجماعية إلى األمام حتى نتمكن من الخروج من وباء غي
  ومترابطة أكثر من أي وقت مضى."  وقوية

  
وتنفيذها وتطويرها. يعمل   Excelsior Pass، المتاح للجمهور اآلن، إجراءات والية نيويورك لبناء منصة  المخطط يشارك 

اإلطار، الذي يتضمن اإلجراءات التكتيكية وأنشطة اإلدارة، كنقطة انطالق ألي كيان يتطلع إلى بدء أو تحسين أو إطالق حل 
خاص به. يشتمل المستند على دليل مفصل خطوة بخطوة ومصمم خصيًصا لتلبية االحتياجات الفريدة لحكومات الواليات، 

  التي تتضمن استراتيجية الخصوصية واألمان، وإدارة البيانات، والمعلومات العامة والمشاركة.ويغطي المكونات 
  

"ما زلت ملهمة   قالت ليلى تريتكوف، نائب رئيس الشركة ونائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة ميكروسوفت:
الصحية. إن ضمان إعادة فتح  SMARTيذ بطاقات  بالعمل الذي تقوم به والية نيويورك لمساعدة الواليات األخرى في تنف

المجتمعات بأمان ومقدرة الجميع على الثقة بالتحقق من التطعيم هي التزامات أوفت بها ميكروسوفت وشركاؤها في تحالف  
( منذ البداية. مخطط والية نيويورك هو إضافة مهمة لهذا الجهد لمواصلة جعل بطاقات  VCIمبادرة التحقق من اللقاح )

SMART  ".الصحية سهلة التنفيذ ومتاحة للجميع في كل مكان   
  

"نجحت   :VCIقال د. براين أندروسون، كبير أطباء الصحة الرقمية في شركة ميتري، وأحد القادة المشاركين في تحالف 
إلنشاء   ،VCIمفتوح المصدر، الذي طوره تحالف  SMARTوالية نيويورك في االستفادة من إطار عمل البطاقات الصحية 

 Excelsior(. يوفر إطالق مخطط COVID-19مجموعة من األدوات التي تمّكن األفراد والشركات خالل جائحة )
Pass Blueprint  للواليات األخرى السبق في التخطيط لعمليات التنفيذ الخاصة بها لدعم هيئات الصحة العامة والبنية

https://www.ny.gov/sites/default/files/2021-10/NewYorkState_ExcelsiorPass_Blueprint.pdf
https://www.ny.gov/sites/default/files/2021-10/NewYorkState_ExcelsiorPass_Blueprint.pdf
https://www.ny.gov/sites/default/files/2021-10/NewYorkState_ExcelsiorPass_Blueprint.pdf


نحن في ميتري متحمسون للشراكة مع نيويورك لبناء التكنولوجيا واألدوات لتمكين زيادة توافر واعتماد بطاقات  التحتية. 
SMART ".الصحية على الصعيد الوطني  

  
وفي سبيل توسيع التزام الوالية بتمكين المزيد من األفراد من الوصول إلى نسخة جديرة بالثقة وتحافظ على الخصوصية من 

يم الخاص بهم في شكل ورقي أو رقمي، يوضح المخطط أهمية الحلول المتوافقة التي تتيح إمكانية التشغيل البيني  سجل التطع
بمعنى أن التصاريح الصادرة عن واليات أو كيانات   - والمواصفات  SMARTباستخدام إطار عمل البطاقات الصحية 

 تحقق من صحتها وقبولها دون تبادل البيانات الفردية.  مختلفة تصدر من خالل مجموعة مشتركة من المعايير، ويمكن ال
  

بعد إصدار المخطط، ستستضيف والية نيويورك سلسلة من األحداث االفتراضية والندوات عبر اإلنترنت لتزويد المهتمين 
ذلك معلومات  بما في -بأدوات وموارد إضافية. تعمل نيويورك بنشاط مع الواليات األمريكية األخرى لتقديم الدعم الفني 

  الهندسة والمنطق التعليمي.
  

( ونظام اجتياز نتائج االختبارات السلبية في COVID-19لقد كانت والية نيويورك أول من أطلق دلياًل على التطعيم لمرض )
بواسطة سكان نيويورك، وتم إجراء أكثر   Excelsior. حتى اآلن، تم استخراج أكثر من ستة ماليين بطاقة 2021مارس 

. ال تزال مجموعة األدوات ذات أهمية حاسمة لدعم Excelsior Pass Scannerعملية تنزيل لتطبيق  157,000من 
دعم الصحة العامة والتنمية االقتصادية في آٍن واحد. تستمر مجموعة متنوعة من الشركات   -جهود الوالية إلعادة الفتح 

لقطاعات المتضررة بشدة مثل أماكن الفعاليات والترفيه وخدمات الطعام  بما في ذلك ا -الكبيرة والصغيرة على مستوى الوالية 
  للتحقق بسهولة وسالسة من إثبات تطعيم الفرد. Excelsior Passفي االستفادة من بطاقة  -والضيافة 

  
ف على المزيد هناالخاص بوالية نيويورك، قم بزيارة الرابط من  Excelsior Passلتنزيل مخطط   . يمكن لألفراد التعرُّ

الخاصة  Passويمكن لألفراد المؤهلين استخراج بطاقة  هنا من  PlusExcelsior Passو  Excelsior Passحول 
مجانًا ألي نشاط  — sior Pass ScannerExcel. يمكن للمؤسسات والشركات معرفة المزيد عن تطبيقهنابهم من 

 .  هنابوالية نيويورك من   هيئات اإلصدار الموثوقةوإطار  -تجاري على مستوى الدولة ومتوفر بأكثر من عشر لغات  
  

###  
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