
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2021/ 2/ 12 للنشر فوًرا: 

 
 

(  المنشطة وسحب اليانصيب  COVID-19الحاكمة هوكول تعلن عن حوافز   'تزلج مجاناً' مقابل جرعة لقاح مرض )
  11-5لألعمار 
  

  نيويورك في المشاركة التزلج جبال من المقدمة المصاعد  تذاكر على عشوائي سحب 
  

(  COVID-19الذين يتلقون الجرعة األولى من لقاحهم أو أي شخص يتلقى جرعة لقاح مرض ) 11-5األطفال بعمر  
  المنشطة يكون مؤهاًل 

  
  الوالية  من الغربي  أو الشرقي الجزء في للتزلج خيار

  
( "تزلج مجانًا" لألطفال الذين Covid-19أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن مسابقة يانصيب جديدة لتحفيز لقاح مرض ) 

والتي  -عاًما والذين يتلقون جرعة منشطة. تهدف مسابقة اليانصيب التي تستغرق ستة أسابيع  11إلى  5تتراوح أعمارهم من 
عاًما  11-5إلى تعزيز معدالت التطعيم بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  -لمقبلة سيتم اإلعالن عن بدايتها في األيام ا

(. سيتمكن سكان نيويورك المؤهلون من الدخول COVID-19وكذلك األفراد المؤهلين لتلقي جرعة منشطة من لقاح مرض )
مناطق التزلج في نيويورك وهيئة التنمية  في سحب عشوائي على تذاكر المصاعد المجانية إلى الجبال المشاركة، وذلك بفضل

  اإلقليمية األولمبية. 
  

"يتيح حافزنا الجديد" تزلج مجاًنا "لألطفال ومتلقي الجرعة المنشطة من سكان نيويورك االستفادة  قالت الحاكمة هوكول،
اللقاح هو أفضل سالح لدينا في مكافحة مرض  الكاملة من جبال واليتنا المذهلة مع حماية أنفسهم وأحبائهم من هذا الوباء.

(COVID-19 ونحن بحاجة إلى تشجيع كل مواطني نيويورك المؤهلين للحصول على اللقاح، سواء كانت جرعة أولى أو )
   جرعة ثانية أو جرعة منشطة." 

  
  2022-2021موسم الشتاء يمكن استخدام التذاكر الممنوحة من خالل مسابقات يانصيب "تزلج مجاًنا" في أي وقت خالل  

سيتمكن المشاركون من تحديد المنطقة    وستحتوي على معلومات حول أي تواريخ قد يتم تطبيقها من أجل حظر العطالت.
  الجبال المشاركة في كل منطقة هي: التي يختارونها، إما في شرق الوالية أو غربها.

  
  الغرب 

  فالي هوليدي •

  بريستول •

  فالي ودز •
  بيك كريك •

  
  الشرق

  فيس وايت •

  غور •
  بيليير •

  ويندهام •



  الغرب •

  
  يتضمن سحب اليانصيب على جوائز 'تزلج مجاناً' الجوائز التالية:

  

حزمتين من التذاكر )تذكرة واحدة للبالغين وتذكرة طفل  240سيتم اختيار الفائزين بإجمالي : 11-5األطفال بعمر  •
حزمة تتكون كل منها من تذكرتين في األسبوع،  40واحد( خالل فترة اليانصيب التي تبلغ ستة أسابيع. وسيتم منح 

عاًما والذين تلقوا أول جرعة لقاح  11إلى  5األطفال الذين تتراوح أعمارهم من  مقسمة بالتساوي بين المنطقتين.
نوفمبر مؤهلون لدخول مسابقة سحب اليانصيب. يجب إكمال المشاركات من قبل أحد الوالدين أو الوصي  3بعد 

  القانوني، وسيحصل الفائزون على زوج تذاكر التزلج بالغ/طفل.

حزمة منفردة من التذاكر )تذكرة واحدة للبالغين( خالل  120سيتم اختيار الفائزين بإجمالي : من يتلقون المنشطة •
حزمة تتكون كل منها من تذكرة فردية في األسبوع، مقسمة   20فترة اليانصيب التي تبلغ ستة أسابيع. وسيتم منح 

 3لذين تلقوا أول جرعة لقاح منشطة بعد عاًما وأكبر وا 18بالتساوي بين المنطقتين. األفراد الذين تبلغ أعمارهم من 
نوفمبر مؤهلون لدخول مسابقة سحب اليانصيب. يجب إكمال المشاركات من قبل الفرد الذي حصل على الجرعة 

  المنشطة، وسيحصل الفائزون على تذكرة تزلج واحدة.

  
التزلج في والية نيويورك مفتوحة ونحن  "منتجعات قال مايك برات، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية اإلقليمية األولمبية، 

متحمسون للترحيب بالضيوف لالستجمام في الهواء الطلق والمغامرة في جبالنا هذا الشتاء. نحن محظوظون ألن لدينا العديد 
من الفرص الترفيهية في الهواء الطلق في والية نيويورك وتقدر مناطق التزلج العمل جنبًا إلى جنب مع مسؤولي الصحة 

  الوالية للترويج ألنماط الحياة الصحية."ب
  
"نحن فخورون بالشراكة مع إدارة الحاكمة هوكول في مسابقة يانصيب لقاحات ، SKI NYقال سكوت براند، رئيس   
(Covid ."للتزلج مجاًنا" ) تم فتح العديد من مناطق التزلج لدينا، والبعض اآلخر يستعد، وكلها يتشكل فيها الثلج عندما

تنخفض درجة الحرارة! نحن نحثك على الحصول على لقاحك، والمشاركة في مسابقة اليانصيب، وتعال وانضم إلينا في إحدى 
  مناطق التزلج لدينا!"

  
اإلعالن عن التعليمات حول كيفية الدخول في سحب عند . هنا تتوفر المعلومات عن سحب اليانصيب على جوائز 'تزلج مجاناً' 

   اليانصيب فسيتم نشرها على الموقع اإللكتروني.
  
 أنهم من الرغم )على نيويورك والية في مقيمين عاًما  11 و 5 بين أعمارهم تتراوح الذين المؤهلون األطفال يكون أن يجب 

 وأن لهم، تطعيم أول تاريخ في عاًما  11 و 5 بين أعمارهم تتراوح وأن أمريكيين(، مواطنين يكونوا أن إلى بحاجة ليسوا
 به المصرح ( COVID-19) مرض يسبب الذي الفيروس ضد اللقاح من ولىاأل جرعتهم األقل على تلقوا قد يكونوا

 تاريخ من اعتباًرا (،FDA) األمريكية والدواء الغذاء إدارة قبل من العمرية لفئتهم الطوارئ حاالت في لالستخدام
   أمريكيين(. اطنينمو يكونوا أن يشترط )ال نيويورك والية في المقيمين من المؤهلون المستفيدون يكون أن يجب الدخول.

  
 من فرد أو الجد أو األشقاء أو األخ أو الزوج أو القانوني الوصي أو األم زوج أو الوالد وال المنشطة اللقاحات لمتلقي يمكن ال 

 (،NYSDOH) نيويورك بوالية الصحة وزارة في موظفًا  يكون أن عاًما  11 إلى خمسة من للمشترك المقيمين األسرة أفراد
 لوالية التنفيذية الغرفة أو (،ITS) المعلومات تكنولوجيا  خدمات مكتب أو (،ORDA) يةاألولمب اإلقليمية التنمية هيئة

    نيويورك.
  
من قبل والية نيويورك إلدارة المرافق  1982( في عام ORDAتم إنشاء هيئة التنمية اإلقليمية األولمبية لوالية نيويورك ) 

مناطق التزلج في وايت فيس و  ORDAفي ليك بالسيد. تدير  1980المستخدمة خالل دورة األلعاب األولمبية الشتوية لعام 
ومجمع القفز  بليير و جبل غور؛ مجمع األلعاب األولمبية في جبل فان هوفينبرج؛ مجمع التزلج السريع األولمبي البيضاوي،

األولمبي، والصالة األولمبية. بصفتها مضيفة للبطوالت الدولية والوطنية، جلبت الهيئة ماليين الرياضيين والمتفرجين 
  والمشاركين إلى المنطقة، مما أدى إلى تنمية اقتصادية كبيرة.

  
###  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Fski-free-vaccine-incentive&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf11f6bec71cc4ab02c7a08d9b5d6d92c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740756640326913%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JrRdvzydlAT5ULCsaLVjmNarA9bfclQkLoETa2lU9Sk%3D&reserved=0
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