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 CHRISTMASגאווערנער האקול אנאנסירט בּוסטער באלוינונג בשותפות מיט די 

SPECTACULAR  וואו דיRADIO CITY ROCKETTES   וועלן אויפשיינען 
  

וואקסינאציע פלעצער אין ניו יארק סטעיט וועלן אויסטיילן ווַאוטשערס פאר טיקעטס צו די   5
Christmas Spectacular  מענטשן צו באקומען זייער   50פאר די ערשטע 

  בּוסטער שַאט ביי יעדע פלאץ
  
אנאנסירט   –מיטגלידערינס מערענדע און סערע  Radio City Rockettesבאגלייט דורך  –האט היינט  

פינף וואקסינאציע פלעצער אין ניו יארק   בּוסטער באלוינונג. Christmas Spectacularדי אנהויב פון די 
סטעיט וועלן אויסטיילן ווַאוטשערס וועלכע וועלן קענען אויפגעטוישט ווערן פאר טיקעטס צו די  

Rockettes  מענטשן צו באקומען זייער בּוסטער שַאט. 50פארשטעלונג פאר די ערשטע  
  

ידעי סעזאן אין ניו יארק סיטי, און איך בין  זענען א הויכפונקט פון דעם האל Radio City Rockettes"די 
פאר די באלוינונג צו   Madison Square Gardenבאגייסטערט צו ארבעטן בשותפות מיט זיי און מיט 

"ניו יארקער וועלכע זענען   האט גאווערנער האקול געזאגט.צוציהען מענטשן צו באקומען בּוסטערס", 
, אבער מיר זענען  19- ינגעשטעלט ווען עס קומט צו קאווידנאכנישט וואקסינירט זענען די מערסטע אי

  —נישט מאכטלאז דא. באקומט אייער וואקסין אויב איר האט נאכנישט, און אויב איר האט שוין יא 
באקומט אייער בּוסטער. טראגט אייער מאסקע אינעווייניג און וואשט אייערע הענט. טוט אלעס וואס איר  

  ן אייערע באליבטע זיכער און געזונט דעם סעזאן." קענט נאר צו האלטן זיך או
  

  Christmas Spectacularמענטשן צו די  2וואוטשערס קענען אויפגעטוישט ווערן פאר טיקעטס פאר 
  אוונט. 8:00נאכמיטאג אדער  5:00 20פארשטעלונגען אום דעצעמבער 

  
   וואקסינאציע פלעצער וועלכע פארטיילן די וואוטשערס רעכענען אריין: 

• Yonkers Public Library, Yonkers  7:00מיטאג ביז  12:00, פון  9, דעצעמבער  
  אוונט

• Christ Fellowship Baptist Church, Brooklyn צופרי    10:00, פון 11, דעצעמבער
  נאכמיטאג 2:00ביז 

• Grace Baptist Church, Mount Vernon צופרי ביז  10:00, פון 11, דעצעמבער
  נאכמיטאג 2:00

• Bethel AME Church, Freeport 4:00פארמיטאג ביז    11:00, פון  12, דעצעמבער  
  נאכמיטאג

• Queens Museum, Queens נאכמיטאג 4:00צופרי ביז   10:00, פון 15, דעצעמבער  
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