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  19-גאווערנער האקול אנאנסירט די אפענע רעגיסטראציע פאר דער ״סקי פאר אומזיסט״ קָאוויד
    יעריגע וואקסין באלוינונג גורלות  5-11בּוסטער און  

    
  און  בערג סקי   יארקע ניו אנטיילנעמענדע  ביי טיקעטס  ליפט פאר גורל פאר׳ן  זיך רעגיסטרירט

   דאאון רעזארטס    רעזארטס
    

וועלכע באקומען זייער ערשטע וואקסין דאזע אדער סיי ווער עס האט   5-11קינדער אין עלטער פון 
    בּוסטער איז בארעכטיגט 19-באקומען א קאוויד 

    
    סטעיט דעם פון טייל מערב  אדער מזרח  די אין  סקיען  צו  אויסוואל

    
וואקסין באלוינונג   19-קי פאר אומזיסט״ קאווידגאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט די נייע ״ס

וואכיגע -און פאר בּוסטער שַאטס באקומער. דער זעקס  11ביז  5גורל פאר קינדער אין די עלטער פון 
איז געווידמעט צו העכערן  — 2022׳טן 4די ערשטע דערפון צו אנאנסירט ווערן אום יאנואר   —גורל 

גע קינדער ווי אויך צווישן מענטשן וועלכע זענען בארעכטיגט צו  יערי 5-11וואקסינאציע ראטעס צווישן 
בּוסטער דאזע. בארעכטיגטע ניו יארקער וועלן קענען אריינגיין אין א גורל פאר   19-באקומען א קָאוויד

אומזיסטע ליפט טיקעטס ביי אנטיילנעמנדע בערג, א דאנק ׳סקי עריעס ָאוו ניו יארק׳ און ָאלימּפיק  
   דא וויקלונג אויטאריטעט. איר קענט זיך איינשרייבן אין גורל צו יעדער צייט ראיאנישע אנט

    
״דער ׳סקי פאר אומזיסט׳ גורל פאר קינדער און בּוסטער באקומער ערמעגליכט פאר ניו יארקער צו  

געניסן אין פולן פון אונזער סטעיט׳ס אויסגעצייכנטע סקי ערטער און אין דער זעלבער צייט אונטערהייבן 
האקול   האט גאווערנעראונזערע וואקסינאציע ציפערן צו באקעמפען דעם ווינטער אנפלייץ,״ 

״דורך זיך וואקסינירן און באקומען א בּוסטער דאזע, קענט איר באשיצן זיך און אייערע   געזאגט.
   . לייגט עס נישט אפ.״19-ארומיגע פון ווערן ערנסט קראנק צוליב קָאוויד

    
יס די  טיקעטס וועלכע ווערן געשאנקען דורך די ׳סקי פאר אומזיסט׳ גורלות קענען געניצט ווערן דורכאו

ווינטער סעזאן און וועלן אנדייטען וועלכע האלידעי דאטומס די טיקעטס קענען נישט    2021-2022
איינטרעטער אינ׳ם גורל וועלן קענען אויסוועהלן זייער פרעפערירטע ראיאן, אין די מזרח   גענוצט ווערן. 

    אן זענען:אנטיילנעמנדע בערג / רעזארטן אין יעדע ראי אדער מערב זייט פון די סטעיט.
    

  מערב
  

    וואלי הָאלידעי

    בריסטאל •
    וואלי וואודס •
    פיק גריק •
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  סוועין רעזארט •
   פּור סיזענס סקי צענטער •

    
  מזרח

  

   ווייטפעיס

    גָאר •
    בעלאייר •
    ווינדהעם •
    מערב •

    
    די ׳סקי פאר אומזיסט׳ גורלות רעכענען אריין די פאלגנדע פרייזעס: 

    

טאפלטע טיקעטס )איין ערוואקסענע   240געווינער פאר א סך הכל פון  יעריגע קינדער:  11-5 •
- וואכיגע גורלות צייט-ּפעס און איין קינדער ּפעס( וועלן ארויסגעצויגן ווערן אין לויף פון די זעקס

טאפלטע טיקעטס וועלן געשאנקען ווערן יעדע וואך, צוטיילט אויף גלייך צווישן די   40אפשניט. 
יעריגע קינדער וועלכע האבן באקומען זייער ערשטע וואקסין דאזע  11-ביז -פינף צוויי ראיאנען: 

זענען בארעכטיגט צו אריינגיין אין די גורל. איינשרייבונגען מוזן אויסגעפילט  3נאך נאוועמבער 
ווערן דורך די עלטערן אדער לעגאלע אויפפאסער, און די געווינער וועלן באקומען איין ּפָאר  

    / קינד סקי טיקעטס. ערוואקסענער

איינצלנע טיקעטס )איין ערוואקסענע ּפעס(   120געווינער פאר א סך הכל פון  בּוסטער באקומער: •
איינצלנע    20אפשניט. - וואכיגע גורלות צייט-וועלן ארויסגעצויגן ווערן אין לויף פון די זעקס

וישן די צוויי ראיאנען: מענטשן טיקעטס וועלן געשאנקען ווערן יעדע וואך, צוטיילט אויף גלייך צו
זענען   3יאר און עלטער וועלכע האבן באקומען זייער בּוסטער דאזע נאך נאוועמבער  18פון 

בארעכטיגט צו אריינגיין אין די גורל. איינשרייבונגען מוזן אויסגעפילט ווערן דורך דער מענטש  
באקומען איין ערוואקסענע סקי  וואס האט באקומען דער בּוסטער דאזע, און דער געווינער וועט

    טיקעט.

    
״אונזערע  או מייק פרעט האט געזאגט, -אי - ָאלימּפיק ראיאנישע אנטוויקלונג אויטאריטעט סי

רעזארטן קוקן ארויס אויפצונעמען געסט דעם ווינטער פאר סקי׳ען, רייטן, און בערג פארברענגנס און אין  
וויכטיגקייט פון בּוסטערס. מיר זענען באגליקט צו האבן  דער זעלבער צייט העלפן פארשפרייטן די

אזויפיל דרויסנדיגע פארוויילונג געלעגנהייטן אין ניו יארק סטעיט, און עס איז א פארגעניגן פאר די סקי  
   ערטער צו ארבעטן צוזאמען מיט די סטעיט געזונטהייט באאמטע צו שטיצן געזונטע לעבנסשטייגערס.״

    
״מיר זענען שטאלץ צו ארבעטן בשותפות מיט  זידענט סקאט ברענדי האט געזאגט, ׳ פרעNY׳סקי 

גאווערנער האקול׳ס אדמיניסטראציע פאר די ׳סקי אומזיסט׳ קאוויד וואקסין גורלות. רעזארטן לענגאויס  
דעם סטעיט זענען אפן און קוקן ארויס צו א הצלחה׳דיגן סעזאן. מיר מוטיגן אייך צו באקומען אייער  

    אקסין, זיך איינשרייבן אינ׳ם גורל און אונז קומען באזוכן אין איינע פון אונזערע סקי ערטער!״וו
    

     .דאאינפארמאציע איבער די 'סקי אומזיסט' גורל איז דא צו זעהן 
    

  די פון בירגער זיין נישט מוזן זיי )כאטש סטעיט יארק ניו פון איינוואוינער זיין מוזן קינדער  בארעכטיגטע
 אן פון דאזע ערשטער זייער פון דאטום אויפ׳ן 11 און 5 צווישן עלטער  אין זיין שטאטן(,   פאראייניגטע
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 אין באניץ עמערדזשענסי רפא אויטאריזירט 19-קאוויד ברענגט וואס ווירוס דעם  קעגן אימוניזאציע
 גייען זיי ווען דאטום אויפ׳ן  אדמיניסטראציע דרָאג און עסנווארג  עס-יו די דורך  עלטער  די  פון קינדער

 )זיי סטעיט יארק ניו פון איינוואוינער זיין מוזן באקומער  בּוסטער בארעכטיגטע גורל.  דעם  אין אריין
    טאטן(. ש פאראייניגטע די פון בירגער זיין  נישט  דארפן

    
 מאן/ווייב, אויפפאסער, לעגאלע  אדער עלטערן- שטיף עלטערן, סיי און באקומער שַאט בּוסטער סיי

  טארן איינגעשריבענער יעריגע 11  ביז  5 די פון  מיטגליד הויזגעזינד אדער באבע/זיידע געשוויסטער,
 ָאלימּפיק  די (,SDOHNY) דעּפארטמענט העלט סטעיט יארק ניו דער  דורך באשעפטיגט זיין נישט

  אדער   (ITS)  סערוויסעס טעכנאלאגיע אינפארמאציע  פון אפיס דער  אויטאריטעט, אנטוויקלונג ראיאנישע 
     טשעימבער. עקזעקיוטיוו סטעיט  יארק ניו  דער

    
(, אוועקגעשטעלט אין  ORDAדער ניו יארק סטעיט ָאלימּפיק ראיאנישע אנטוויקלונג אויטאריטעט )

ז געשאפן געווארן דורך ניו יארק סטעיט צו פארוואלטן די איינריכטונגען וואס ווערן געניצט  , אי1982
אפערירט ווייטפעיס, בעלאייר, און  ORDAָאלימּפיק ווינטער שפילן ביי לעיק ּפלעסיד.  1980דורכאויס די  

נג ָאוועל, דער  גָאר מָאונטענס, מט. וואן האעווענבערג, דער דזשעימס בי. שעפיעלד סּפיעד סקעיטי
ָאלימּפיק דזשָאמּפינג קאמפלעקס, און דער ָאלימּפיק צענטער. אלס אנפירער פון אינטערנאציאנאלע און  

נאציאנאלע פארמעסטן, האט דער אויטאריטעט געברענגט מיליאנען ספארטלער, צוקוקער און 
   קאנאמישע אנטוויקלונג.אנטיילנעמער צו די ראיאנען וועלכע עס סערווירט, ברענגענדיג באדייטנדע ע
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