
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/4/2022אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 
 

קאמפוס טעסטינג ערטער זיך צו עפענען לענגאויס ניו   SUNYגאווערנער האקול אנאנסירט צען 
   7יארק אום יאנואר 

    
  10 יאנואר פון  וואך די  ווערן געעפנט וועלן ערטער טעסטינג נאך

     
טעסט   19-באזירטע קָאוויד-קאמפוס SUNY 10גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז 

. אין צוגאב האט דער גאווערנער אויסגעמאלדן דער  6ערטער וועלן זיך עפענען אנגעהויבן יאנואר 
 .  10צווייטער רונדע פון ערטער באשטימט זיך צו עפענען דעם וואך פון יאנואר 

    
נייטיג אז מיר באזארגן -״אזוי ווי מיר זעצן פאר ווייטער צו באקעמפן דעם ווינטער אנפלייץ איז העכסט

מער צוטריט צו טעסטינג פאר ניו יארקער צו העלפן איינצוימען דער פארשפרייטונג פון דעם וויירוס,״ 
ענדע דעם וואך און נאך  ערטער וועלכע וועלן זיך עפענען ביז  10״מיט  האט גאווערנער האקול געזאגט.

- ערטער ביים ענדע פון דעם קומענדן וואך הייבן מיר גיך אונזער פעאיגקייט צו פאקוסירן אונזערע שטיצע
מיטלען דארט וואו זיי זענען נויטיג. כאטש טעסטינג איז קריטיש וויכטיג, דאך מוזן מיר פארזיכערן אז מיר  

מיר האבן: וואקסינירט אייך, ווערט גע׳ּבוסט׳עט, און   טוען ווייטער פאקוסירן אויף אלע מיטלען וואס
 טראגט א מאסקע.״  

    
- , וועלן די פאלגענדע ערטער זיך עפענען און געבן אּפוינטמענט6אנגעהויבן דאנערשטאג, יאנואר 

  4:00אינדערפרי ביז  8:30טעסטינג מאנטאג ביז פרייטאג, פון  19-אזירטע און אריינגייער קָאווידב
    : נאכמיטאג

  

SUNY ארט  טעסטינג קאמיוניטי אסוועגא    
Marano Campus Center, Suite B2, 7060 NY-104  

Oswego, NY 13126   
 נאכמיטאג    4:00 -צופרי  8:30, שעה׳ן פון אפעראציע: 6אנגעהויבן יאנואר 

 . דא אּפוינטמענטס קען מען באשטימען 
  

   ארט  טעסטינג יטיקאמיונ  אוניווערסיטעט בינגהעמטאן 
Foundation University Binghamton  

rD Gannett 10   
13790 NY City, Johnson  

   נאכמיטאג  4:00 - צופרי 8:30 אפעראציע: פון שעה׳ן , 7 יאנואר אנגעהויבן
 . דא אּפוינטמענטס קען מען באשטימען 

  
SUNY ארט סטינגטע קאמיוניטי  פלאטסבורג    

Hall Adirondack   
.Ave Sanborn 51  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.squarespacescheduling.com%2Fschedule.php%3Fowner%3D24841628%26calendarID%3D6384441&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e6ee5f647884f608fb608d9cfda772f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769359489707649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=40lmFFjC3NEgdk0LK3ZW6sLrpE4Zjk6fOOSOGsUSTn4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.squarespacescheduling.com%2Fschedule.php%3Fowner%3D24841628%26calendarID%3D6384136&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e6ee5f647884f608fb608d9cfda772f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769359489707649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Y%2F8VZOGgJn14H4gsg6lw2rPBcR24Yjj%2B8BQXANe8jKI%3D&reserved=0


12901 NY Plattsburgh,  
   נאכמיטאג  4:00 - צופרי 8:30 אפעראציע: פון שעה׳ן , 7 יאנואר אנגעהויבן

 . דא אּפוינטמענטס קען מען באשטימען 
  

SUNY ארט טעסטינג קאמיוניטי קארטלענד    
1096 Lankler Dr   

Cortland, NY 13045   
   נאכמיטאג  4:00 - צופרי 8:30 אפעראציע: פון שעה׳ן , 7 יאנואר אנגעהויבן

 . דא אּפוינטמענטס קען מען באשטימען 
  

 טי טעסטינג ארט  אוניווערסיטעט ביי באפעלאו קאמיוני
Building Tomorrow for Center  

Road Flint   
Buffalo, NY 14226   

 נאכמיטאג    4:00 -צופרי  8:30, שעה׳ן פון אפעראציע: 7אנגעהויבן יאנואר 
 . דא אּפוינטמענטס קען מען באשטימען 

  
   ארט  טעסטינג קאמיוניטי קאלעדזש סטעיט  באפעלאו

Center Alumni   
St Grant 667  

14213 NY Buffalo,  
 נאכמיטאג    4:00 -צופרי  8:30, שעה׳ן פון אפעראציע: 7אנגעהויבן יאנואר 

 . דא אּפוינטמענטס קען מען באשטימען 
  

SUNY ארט  טעסטינג קאמיוניטי אניאנטא    
Emergency Services Building, Training Room 26  

S. West Dorm Dr   
Oneonta, NY 13820   

 נאכמיטאג    4:00 -צופרי  8:30, שעה׳ן פון אפעראציע: 7אנגעהויבן יאנואר 
 . דא אּפוינטמענטס קען מען באשטימען 

  
SUNY ארט  טעסטינג קאמיוניטי  אלבאני  

Colonial Dining Hall   
1400 Washington Ave   

Albany, NY 12222  
 נאכמיטאג    4:00 -צופרי  8:30, שעה׳ן פון אפעראציע: 7אנגעהויבן יאנואר 

 . דא אּפוינטמענטס קען מען באשטימען 
  

SUNY ארט טעסטינג קאמיוניטי  ברוק  סטאני  
1500 Development Dr   

Stony Brook, NY 11794  
 נאכמיטאג    4:00 -צופרי  8:30, שעה׳ן פון אפעראציע: 7אנגעהויבן יאנואר 

 . דא אּפוינטמענטס קען מען באשטימען 
  

SUNY  ארט טעסטינג קאמיוניטי פורטשעיס  
The Performing Art Center   
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.squarespacescheduling.com%2Fschedule.php%3Fowner%3D24841628%26calendarID%3D6352070&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e6ee5f647884f608fb608d9cfda772f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769359489737520%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vS8RY3M7KE%2Bm66%2BGegZ2ZOkvstSl9NdyDzYjchGDy%2Bs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.squarespacescheduling.com%2Fschedule.php%3Fowner%3D24841628%26calendarID%3D6384217&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e6ee5f647884f608fb608d9cfda772f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769359489737520%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=10Ce6A419%2FZLlXef92ilGxgD2sIHM9SjfL5zboxxuYw%3D&reserved=0
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735 Anderson Hill Rd   
Purchase, NY 10577  

 נאכמיטאג    4:00 -צופרי  8:30, שעה׳ן פון אפעראציע: 7אנגעהויבן יאנואר 
 . דא אּפוינטמענטס קען מען באשטימען 

  
 ביז  און טאג פער  אּפוינטמענטס 225 אומגעפער פאר  קאפאציטעט מאקסימום האבן וועט ארט יעדעס

   אריינקומער. 50
     

באזירטע טעסטינג  -קאמפוס SUNYאלס טייל פון רונדע צוויי פון דער צוזאמענארבעטשאפט, וועלן נאך 
 ערטער ווערן אוועקגעשטעלט. די ערטער וועלן אריינרעכענען:  

    

• SUNY  דזשענעסעא קאמיוניטי טעסטינג ארט   

• SUNY ניו פאלץ קאמיוניטי טעסטינג ארט    

• SUNY ארט  טעסטינג קאמיוניטי פאטסדעם    

• SUNY  ארט  טעסטינג קאמיוניטי פרעדאניע    

• SUNY ארט טעסטינג קאמיוניטי בראקפארט   

    ארט  טעסטינג קאמיוניטי קאלעדזש סטעיט פארמינגדעיל  •

 

  ארט טעסטינג  קאמיוניטי קאלעדזש סטעיט מאריסוויל •

• SUNY ארט  טעסטינג קאמיוניטי קענטאן   

• SUNY ארט  טעסטינג קאמיוניטי קאבעלסקיל   

• SUNY אינסטיטוט יקפאליטעכנ   

  
  וועלן פארברייטערונג  דער  אין אנטהאלטן ערטער די  פאר אפעראציע פון שעה׳ן און דאטומען  עפענונג

   טעג. קומענדע  די  אין אויסגעמאלדן ווערן
     

  א  געעפנט אויך אוניווערסיטעט סירעקיוס האט  ערטער, טעסטינג באזירטע-SUNY די  צו צוגאב אין
 10 פון אפערירן וועט און אפן איצט איז   ארט דאזיגער  דער  דאום. יערקער דעם ביי ארט  טעסטינג

 דורכגעפירט ווערן טעסטס 4,000 וועלן ארט  דעם ביי פרייטאג ביז  זונטאג  נאכמיטאג, 3 ביז  אינדערפרי
  געברויכן. שטאב מיט ארויסהעלפן וועט גארד נעשענעל  די און  טעגליך

    
###   
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