
 
 الحاكمة كاثي هوكول    24/11/2021 للنشر فوًرا:

 

 

 TAKE YOUR SHOT FOR AN OUTDOORالحاكمة هوكول تطلق حافز للقاح تحت عنوان '
ADVENTURE للمشتركين في اليانصيب من الصيادين في البر والصيادين بالصنارة وعشاق الهواء الطلق ' 

  
ديسمبر ونهاية العام للدخول في السحب   1من سكان نيويورك يتلقون جرعة اللقاح األولى بين  2,000يتأهل أول 

 العشوائي  
  

 تشمل الجوائز الكبرى اختيار تراخيص للصيد البحري والصيد بالقوس مدى الحياة ومعدات فاخرة  
  

الصادرة   Tree Seedlingو  Conservationist Magazineيحصل جميع المشتركين على اشتراك في مجلة 
  عن وزارة حماية البيئة

  
عن حافز جديد للقاح لزيادة معدالت التطعيم بين   imeUpstate Drive Tأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عبر إذاعة 

ديسمبر وحتى نهاية العام، ستتاح ألي شخص يتلقى جرعة لقاحه   1سكان نيويورك الذين يستمتعون بالهواء الطلق. بدًءا من 
بالسحب العشوائي للفوز Take Your Shot for a Outdoor Adventureاألولى الفرصة لدخول مسابقة اليانصيب 

 باقات جوائز خاصة مصممة خصيًصا للصيادين في البر والصيادين بالصنارة وغيرهم من عشاق الهواء الطلق.  ب
  

قالت الحاكمة  "تشتهر والية نيويورك بجواهرها الخارجية وتقاليدها الرياضية الغنية، وهذا الحافز المهم للقاح يعكس ذلك،" 
بالمائة من سكان نيويورك جرعتهم األولى، نحتاج إلى مواكبة وتيرة  90"بينما نجتاز مرحلة مهمة أخرى مع تلقي هوكول. 

  التطعيم. من خالل التطعيم، يمكنك حماية نفسك سواء كنت في الداخل أو في الخارج. ال تتأخر." 
  

مشارك في اليانصيب لتلقي اختيارهم   2,000سيتم اختيار خمسة فائزين بالجائزة الكبرى بشكل عشوائي من مجموعة من 
من باقات الصيد البحري الفاخر والصيد البري وصيد الطيور. ستتضمن كل باقة جوائز كبرى ترخيًصا مدى الحياة ومعدات 

 باقة صيد الطيور الفاخرة منظار تحديد وتلسكوب وغير ذلك.   عالية الجودة للصيد البري والصيد البحري. ستشمل
مشارًكا بشكل عشوائي لتلقي ما يختارونه من باقات الصيد البري والصيد بالصنارة من   25باإلضافة إلى ذلك، سيتم اختيار  

بالقوس والصيد بالبنادق  الدرجة الثانية. ستشمل هذه الباقات التراخيص السنوية والمعدات الخاصة بالصيد بالصنارة والصيد 
 . I Bird NYوصيد الديك الرومي. تشتمل باقة الطيور األولية على مناظير وعلف وبذور للطيور ولوازم 

  
شخص يدخلون السحب في اليانصيب على شتلة شجرة من مشتل الكولونيل ويليام إف فوكس  2,000سيحصل أول 

( التابع لوزارة حماية البيئة في مدينة  rial Tree NurseryColonel William F. Fox Memoالتذكاري لألشجار )
ساراتوغا، واختيار إما بطاقة هدايا لمتاجر كبرى لبيع السلع الرياضية بالتجزئة أو ليلة تخييم مجانية في مخيم تابع لوزارة 

واحد في مجلة حماية البيئة. باإلضافة إلى ذلك، سيحصل جميع المشاركين في اليانصيب على اشتراك لمدة عام 
Conservationist Magazine  عاًما على إصدارها. 75الصادرة عن وزارة حماية البيئة، والتي تحتفل حاليًا بمرور  

  
"تفخر وزارة حماية البيئة بدعم جهود الحاكمة هوكول في  (: DECقال باسيل سيغوس، مفوض وزارة حماية البيئة )

تطعيم المزيد من سكان نيويورك لحماية أنفسهم وعائالتهم ومجتمعاتهم. نيويورك هي موطن لفرص عالمية المستوى 
 Take Your Shotلالستجمام في الهواء الطلق، وخاصة الصيد البري وصيد األسماك والطيور. تعتبر حملة اليانصيب



r an Outdoor Adventurefo   طريقة رائعة إلخراج المزيد من سكان نيويورك إلى الطبيعة مع تشجيع الصيادين في
 البر والصيادين بالصنارة الطموحين على التطعيم."  

  
يمكنك العثور على معلومات حول كيفية االشتراك في اليانصيب على الموقع اإللكتروني لوزارة حماية البيئة  

(www.dec.ny.gov بدًءا من )ديسمبر. يجب أن يلتزم جميع المشاركين المؤهلين الذين تم تطعيمهم بجميع المتطلبات  1
ول بها للحصول على رخصة صيد بري أو صيد بحري في والية نيويورك، بما في ذلك إكمال دورات تعليم  المعم

Hunter Education  تراخيص الصيد البريالمطلوبة والقواعد األخرى. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة  
  .وزارة حماية البيئة في والية نيويورك -تراخيص الصيد البحري و

  
###  
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