
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 1/ 4 للنشر فوًرا: 

 
 

  7الحاكمة هوكول تعلن عن افتتاح عشرة مواقع لالختبار في حرم جامعة والية نيويورك في جميع أنحاء نيويورك في 
  يناير
  

  يناير 10 أسبوع في إضافية اختبار مواقع افتتاح
  

(  SUNY( في حرم جامعة والية نيويورك )COVID-19مواقع الختبار ) 10أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن افتتاح 
 10يناير. باإلضافة إلى ذلك، أعلنت الحاكمة عن المجموعة الثانية من المواقع المقرر افتتاحها في أسبوع  6اعتباًرا من 

  يناير. 
  

"بينما نواصل مكافحة موجة الشتاء، من الضروري أن نوفر المزيد من الوصول إلى االختبارات لسكان نيويورك للمساعدة  
مواقع بحلول نهاية هذا األسبوع ومواقع إضافية   10"مع افتتاح  قالت الحاكمة هوكول. في الحد من انتشار هذا الفيروس،"

بحلول نهاية األسبوع التالي، فإننا نعمل بسرعة على زيادة قدرتنا على تركيز مواردنا عند الحاجة. في حين أن االختبار مهم  
على التطعيم، والحصول على  للغاية، يجب علينا التأكد من أننا نواصل التركيز على جميع األدوات المتاحة لنا: الحصول

  الجرعة المعززة، وارتداء الكمامة."
  

( القائمة على المواعيد والدخول من COVID-19يناير، ستفتح المواقع التالية وستوفر اختبارات ) 6اعتباًرا من الخميس 
  مساء: 4:00صباًحا حتى  8:30االثنين إلى الجمعة، من الساعة  

  

  أوسويغو نيويورك  والية عةبجام المجتمعي الفحص  موقع
Marano Campus Center, Suite B2, 7060 NY-104  

Oswego, NY 13126  
  مساء 4:00 -صباًحا  8:30يناير، ساعات العمل:  6اعتباًرا من 

  .هنايمكن حجز المواعيد 
  

  متونبينغا بجامعة المجتمعي الفحص  موقع
 Foundation University Binghamton 
 Dr. Gannett 10 
 13790 NY City, Johnson 

  مساء 4:00 - صباًحا 8:30 العمل: ساعات  يناير، 7 من اعتباًرا
  .هنايمكن حجز المواعيد 

  
  بالتسبيرغ في نيويورك  والية بجامعة المجتمعي الفحص  موقع

 Hall Adirondack 
 Ave. Sanborn 51 
 12901 NY Plattsburgh, 

  مساء 4:00 - صباًحا 8:30 العمل: ساعات  يناير، 7 من اعتباًرا
  .هنايمكن حجز المواعيد 
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  كورتالند في نيويورك  والية بجامعة المجتمعي الفحص  موقع

1096 Lankler Dr.  
Cortland, NY 13045  

  مساء 4:00 - صباًحا 8:30 العمل: ساعات  يناير، 7 من اعتباًرا
  .هنايمكن حجز المواعيد 

  
  وموقع الفحص المجتمعي بجامعة بوفال

 Building Tomorrow for Center 
 Road Flint 

Buffalo, NY 14226  
  مساء 4:00 -صباًحا  8:30يناير، ساعات العمل:  7اعتباًرا من 

  .هنايمكن حجز المواعيد 
  

  بوفالو بكلية المجتمعي الفحص  موقع
 Center Alumni 
 St. Grant 667 
 14213 NY Buffalo, 

  مساء 4:00 -صباًحا  8:30يناير، ساعات العمل:  7اعتباًرا من 
  .هنايمكن حجز المواعيد 

  
  أونيونتا في نيويورك  والية بجامعة المجتمعي الفحص  موقع

Emergency Services Building, Training Room 26  
S. West Dorm Dr.   

Oneonta, NY 13820  
  مساء 4:00 -صباًحا  8:30يناير، ساعات العمل:  7اعتباًرا من 

  .هنايمكن حجز المواعيد 
  

  ألباني في نيويورك  والية بجامعة المجتمعي الفحص  موقع
Colonial Dining Hall  

1400 Washington Ave  
Albany, NY 12222  

  مساء 4:00 -صباًحا  8:30يناير، ساعات العمل:  7اعتباًرا من 
  .هنايمكن حجز المواعيد 

  
  بروك ستوني في نيويورك  والية بجامعة المجتمعي الفحص  موقع

1500 Development Dr.  
Stony Brook, NY 11794  

  مساء 4:00 -صباًحا  8:30يناير، ساعات العمل:  7اعتباًرا من 
  .هنايمكن حجز المواعيد 

  
  بورتشاس في نيويورك  والية بجامعة المجتمعي الفحص  موقع

The Performing Art Center  
735 Anderson Hill Rd.  

Purchase, NY 10577  
  مساء 4:00 -صباًحا  8:30يناير، ساعات العمل:  7اعتباًرا من 
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  .هنايمكن حجز المواعيد 

  
  زيارة.  50 إلى يصل وما اليوم في موعًدا 225 من يقرب لما  االستيعابية قدرته على موقع لك سيحافظ

  
(. SUNYكجزء من الجولة الثانية من هذه الشراكة، سيتم إنشاء مواقع اختبار إضافية في حرم جامعة والية نيويورك )

  ستشمل هذه المواقع:
  

  موقع الفحص المجتمعي بجامعة والية نيويورك في جينيسيو •

  موقع الفحص المجتمعي بجامعة والية نيويورك في نيو بالتز •

  بوتسدام في  نيويورك والية بجامعة  المجتمعي  الفحص موقع •

  فريدزنيا   في  نيويورك والية بجامعة  المجتمعي  الفحص موقع •

  بروكبورت في  نيويورك والية بجامعة  المجتمعي  الفحص موقع •

  فارمينغديل  في  نيويورك والية بجامعة  المجتمعي  الفحص موقع •

  موريسفيل في  نيويورك والية بجامعة  المجتمعي  الفحص موقع •

  كانتون في  نيويورك والية بجامعة  المجتمعي  الفحص موقع •

  كويلسكيل في  نيويورك والية بجامعة  المجتمعي  الفحص موقع •

  التطبيقية للعلوم نيويورك والية جامعة  معهد  •

  
  المقبلة. األيام في التوسيع بهذا المشمولة المواقع في العمل وساعات االفتتاح مواعيد  عن اإلعالن سيتم

  
  ملعب في لالختبار موقعًا أيًضا سيراكيوز جامعة فتحت  نيويورك، والية جامعة في الموجودة االختبار مواقع إلى باإلضافة
Dome Carrier. هذا في   الجمعة. إلى األحد  من  مساء، 3 حتى  صباًحا 10 الساعة من وسيعمل اآلن مفتوح  الموقع هذا 
  الموظفين. توفير في  الوطني الحرس ساعد وسي يوميًا  اختبار 4,000 إجراء سيتم الموقع،

  
###  
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