
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 6/ 30 للنشر فوًرا: 

 
 

حتى اآلن، إذ تُذّكر سكان   EXCELSIOR PASSESمليون بطاقة  11تعلن الحاكمة هوكول عن إصدار ما يقرب من  
 المميزة الخاصة بهم  EXCELSIOR PASS PLUSنيويورك باستخراج بطاقات 

  
مليون بطاقة   4، بما في ذلك أكثر من  Excelsior Passمليون بطاقة  11تم حتى اآلن إصدار ما يقرب من 

Excelsior Pass Plus   
  

يونيو، لن تتوفر سوى بطاقات عبور   30ونظًرا لوجود أحدث وأقوى خيار تطعيم وتوثيق اجتياز النتائج، فاعتباًرا من 
Excelsior Pass Plusحية بطاقات عبور ، حيث انتهت صالExcelsior Pass  

  
  هناالخاصة بهم من  Excelsior Pass Plusيُشجع سكان نيويورك على الحصول على بطاقات عبور 

  
  

حتى اآلن. ونظًرا ألن  Excelsior Passمليون بطاقة   10.9أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إصدار أكثر من 
المنصة األولى من نوعها في األمة تستمر في التطور لتلبية احتياجات سكان نيويورك، ومع انتهاء صالحية أنواع بطاقة  

Excelsior Pass ورك باستخراج أحدث خيار األصلية، تُذكر الوالية سكان نيويPass  متاح وأكثره قوة، وهو
PlusExcelsior Pass  . 

  
: "بينما يواصل سكان نيويورك التنقل خالل هذه األوقات الصعبة، تواصل واليتنا قيادة األمة بحلول قالت الحاكمة هوكول

ستواصل والية نيويورك في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتلبية احتياجات األشخاص الذين نخدمهم بشكل   جريئة وتحويلية.
 المميزة اليوم."    PlusExcelsior Passأفضل. أشجع جميع سكان نيويورك المهتمين بالحصول على بطاقة 

  
نسخة رقمية آمنة من سجل التطعيم   Passوأشمل خيار  المميزة التي تُعد أحدث   PlusExcelsior Passتُعتبر بطاقة 
للفرد، والذي كسجل ال تنتهي صالحيته. يمكن لسكان نيويورك استخدام بطاقات عبور  COVID-19ضد فيروس 

PlusExcelsior Pass   المميزة الخاصة بهم في هذه األماكن وغيرها، حيث يتم قبول بطاقاتSMART   الصحية، إذ تم
ة نيويورك وتم تطويرها بناًء على معايير مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني تستخدمها اآلن أكثر من  التصديق عليها من قبل والي

أيًضا جرعة معززة أو جرعة )جرعات( إضافية للفرد،    PlusPassوالية أمريكية وبورتوريكو وكندا. تشمل بطاقة  23
، فيتوافر اختبار سلبي  Excelsior Passا مثل بطاقة طالما يتم استخراجها بعد ثالث إلى أربع أيام من أخذ الجرعة. ومثله

 أيًضا.    PlusPassتابع لبطاقة 
  

الورقية أو رخصة القيادة،  CDC"تماًما كما ستعتني جيًدا ببطاقة التطعيم  قالت مفوضة وزارة الصحة د. ماري ت. باسيت:
إن منح   المميزة الخاصة بهم واالحتفاظ بها.   PlusExcelsior Passيجب على كل سكان نيويورك استخراج بطاقة  

األفراد إمكانية الوصول المباشر إلى معلوماتهم الصحية يمّكنهم من القيام بدور نشط في القرارات التي تؤثر على صحتهم  
والذي يستخدم االبتكار التكنولوجي لتحسين  -عبر العديد من وكاالت والية نيويورك   - بالتعاون المستمر ورفاههم. إنني أُشيد 

 الصحة العامة". 

  
في البالد، وقد تم تصميمه   COVID-19كأول نظام اجتياز اختبار  2021في مارس  Excelsior Passتم إطالق بطاقة  

في البداية لتسريع إعادة االنفتاح االقتصادي في والية نيويورك مع تمكين سكان نيويورك من الوصول المباشر إلى اللقاحات 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepass.ny.gov%2Fhome&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XsNL75Z0v16qO5xprl1KahxPu64Pr2xZI%2FcQ7wVhGPE%3D&reserved=0


ومعلومات االختبار الخاصة بهم. بناًء على اإلرشادات الفيدرالية وتوجيهات الدولة، تتوافق جميع بطاقات التطعيم 
Excelsior مع ( تعريف مراكز مكافحة األمراض والوقاية منهاCenters for Disease Control, CDC للتلقيح )

، والتي تلتزم بها وزارة الصحة بوالية نيويورك، يجب على  CDCالكامل. وكما هو مذكور في أحدث توجيهات صادرة عن 
 Excelsiorيونيو، ستكون بطاقات عبور  30ن األفراد البقاء على اطالع دائم بجميع اللقاحات الموصى بها. اعتباًرا م

PlusPass   المميزة، بتنسيقها المستند إلى السجالت وقدراتها اإلضافية، هي نوعPass   الوحيد المتاح لسكان نيويورك. تم
 ، التي تم تأسيسها واستخدامها بشكل جيد، حتى اآلن.   PlusExcelsior Passمليون بطاقة  4بالفعل إصدار أكثر من 

  
في البالد مهًما   COVID-19: "لقد كان تطوير أول نظام اجتياز اختبار  قالت النائبة األولى لمدير قسم الميزانية ساندرا بيتي

إن تطوير تكنولوجيا آمنة ومأمونة يتم تقديمها من خالل واجهات سهلة  لوالية نيويورك وسكان نيويورك على حٍد سواء. 
 Excelsiorالوصول وأنيقة هو شيء يمكن لحكومة الوالية، وينبغي لها، أن تقدم المزيد منه. منذ البداية، تم تصميم منصة 

Pass  وتطبيقNew York State Wallet األداتين ذلك في كل   للتطور بناًء على احتياجات السكان، وقد فعلت كلتا
لسكان نيويورك الحفاظ على معلومات    PlusExcelsior Passخطوة. ولكونه سجل رقمي مستدام، تتيح بطاقات عبور 

وسيكون  -التطعيم واالختبارات الخاصة بهم مع السماح للوالية بالنظر في الحلول التي يحتاجها األشخاص في الخطوة التالية
 ".  هناك المزيد في المستقبل

  
للشركات.   Excelsior Pass Scanner، أطلقت والية نيويورك تطبيق Excelsior Passبعد إطالق بطاقات عبور 

مرة، وهو ما يمثل استخدامه عبر مئات اآلالف من الشركات   215,000أكثر من  Scannerوحتى اآلن، تم تنزيل تطبيق 
 والمؤسسات التي استفادت من األداة لدعم أنشطة إعادة الفتح. 

  
المميزة، لتوسيع نطاق االستخدام   PlusExcelsior Pass، أطلقت والية نيويورك بطاقات 2021في أغسطس/آب 

المحدثة كسجل صحي رقمي، تم تطويره    PlusPassالسفر والتجارة. تم تصميم بطاقة لسكان نيويورك، بما في ذلك فرص 
الصحية، مع الحفاظ على نفس ميزات األمان والخصوصية الصارمة. وبدعم من   SMARTباستخدام إطار عمل بطاقات 

 Excelsior Passعم بطاقات شراكة الوالية ذات الشهرة العالمية مع مبادرة التحقق من اللقاح المعترف بها عالميًا، تد 
Plus   نيويورك في قيادة تطوير مجموعة من المعايير المشتركة والمنسقة التي تم تبنيها منذ ذلك الحين من قبل الواليات على

. عملت والية نيويورك مع كل كيان لضمان التوافق  كندا، والبالد، بما في ذلك بورتوريكوالصعيد الوطني، ومناطق مثل 
 وقبول أوراق االعتماد عبر الحدود. 

  
 New York State"إن تطبيق قال راجيف راو، رئيس قسم التكنولوجيا ونائب رئيس قسم المعلومات بوالية نيويورك، 

Wallet  وبنية حلولExcelsior Pass   قد قاما بإرساء األساس لوالية رقمية أقوى وأكثر مرونة وال يزاال يفعال ذلك. تُقّدم
فكر في التعافي من الجائحة في نيويورك، يجب أن نستمر في دفع حدود طريقة  هذه الحلول كل يوم للناس دون فشل. وبينما ن

تقديم المعلومات السريرية والخدمات الحكومية. يجب أال يقتصر مستقبل والية نيويورك على البنية التحتية فحسب، بل يجب  
   شئة".أن يتضمن البنية التحتية الرقمية المصممة لدعم احتياجات المقيمين الحالية والنا

  
، يتم تقديم المزيد من الدعم للواليات والكيانات األخرى  Excelsior Passومع استمرار الوالية في تطوير وتوسيع منصة  

مخطط  الحاكمة هوكول عن إتاحة  أعلنت، 2021لتسريع تطوير حلول قابلة للتشغيل البيني. في أكتوبر/تشرين األول 
Excelsior Pass وهو أول إطار عمل لألمة لمساعدة الواليات والحكومات األخرى في تطوير وثائق  - نيويورك لوالية

 .  PlusExcelsior Passوحل  Excelsior Passصحية رقمية ، استناًدا إلى منصة 
  

 Excelsior Passالستخراج بطاقات  epass.ny.govيتعين على جميع سكان نيويورك زيارة الموقع اإللكتروني 
Plus  .يمكن لسكان نيويورك أن يحملوا أكبر عدد ممكن من بطاقات المجانية الخاصة بهمPasses   التي قد يكونوا مؤهلين

عاًما. يمكن حذف بطاقات   18لألطفال األقل من  Passesللحصول عليها، ويمكن للوالدين واألوصياء أن يحملوا بطاقات  
Passes  من تطبيقNew York State Wallet   .في أي وقت 

  
ف على المزيد حول بطاقات يمكن لسكان نيويو    .صفحة األسئلة المتكررة من هنا عبر   PlusExcelsior Passرك التعرُّ

  
 .  هناالخاص بوالية نيويورك، قم بزيارة الرابط من  Excelsior Passلتنزيل مخطط  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-acceptance-puerto-ricos-covid-19-vacu-id-pass-through-excelsior-pass&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dOsqdp%2BJyN3djJUK80dfTqiyoSdsyBaW3c%2BjsmsAelI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-acceptance-canadian-vaccination-credentials-business-entry-new-york&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W0EX0Okar9grGYP85P17U319wtOCM0W46sfcUcG0PIE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-york-states-excelsior-pass-blueprint&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1D0EcjBq1FBgHGkbkG5mM8qeAxHIEKBSkLhgEkvCGeg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-10%2FNewYorkState_ExcelsiorPass_Blueprint.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qgpz9BkmfX4HIEYy63ZwSSx%2BCb48rncexL%2BuY8HEXp0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-10%2FNewYorkState_ExcelsiorPass_Blueprint.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qgpz9BkmfX4HIEYy63ZwSSx%2BCb48rncexL%2BuY8HEXp0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fepass.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=H9aFhif3zbctxRA9bw5HOkc2HDB2ujCntWbBRQuq6UE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fexcelsior-pass-plus-frequently-asked-questions&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XOspIJ7CKdIHTcR7tTePGVIxTxVYbQ59x24RuQaW5u0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fexcelsior-pass-plus-frequently-asked-questions&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XOspIJ7CKdIHTcR7tTePGVIxTxVYbQ59x24RuQaW5u0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fexcelsior-pass-plus-frequently-asked-questions&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XOspIJ7CKdIHTcR7tTePGVIxTxVYbQ59x24RuQaW5u0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-10%2FNewYorkState_ExcelsiorPass_Blueprint.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qgpz9BkmfX4HIEYy63ZwSSx%2BCb48rncexL%2BuY8HEXp0%3D&reserved=0
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