قسيمة دخول مجانية للمؤسسات الثقافية العلمية بمدينة نيويورك

تسمح كل قسيمة بدخول ما يصل إلى  4زائرين.

تهانينا!
لقد حصلتم على هذه القسيمة المجانية ألن معلم طفلكم لمادة العلوم هو معلم في برنامج (.)Urban Advantage

تعليمات عامة حول قسائم (:)STUDENT +3
 .1تتطلب جميع مؤسسات برنامج ( ،(UAباستثناء حديقة كوينز النباتية ( )QBGوحديقة نيويورك النباتية ) ،(NYBGحجوزات دخول محددة
بوقت مسبق .يرجى االطالع على التعليمات الخاصة بحجز الدخول المحدد بوقت.
 .2تتطلب بعض مؤسسات برنامج ( )UAأن تُظهر قسيمة برنامج ( )UAالخاصة بك في وقت الدخول .تقبل جميع مؤسسات برنامج ()UA
قسائم ( )UAالورقية والرقمية .انظر التعليمات.
 .3يمكن حجز ما يصل إلى  4تذاكر فقط بقسيمة ( )UAواحدة.
 .4ال تشمل القسيمة وقوف السيارات في مؤسسات برنامج ( ،)UAباستثناء حديقة الحيوان بستاتن آيالند.
 .5اطلب قسائم إضافية من معلمك.
تعليمات خاصة حسب كل مؤسسة:
المتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي ()American Museum of Natural History
القسائم متوفرة للدخول العام باإلضافة إلى معرض واحد خاص .الستخدام القسيمة ،اتصل
بالحجوزات المركزية بمتحف ( )AMNHعلى رقم الهاتف  )212( 769-5200لحجز الدخول الموقوت.
سوف تحتاج إلى تقديم رقم معرّف القسيمة خالل هذه المكالمة .لإللغاء ،اتصل بالرقم
 )212( 769-5200بحلول الساعة  5مسا ًء في اليوم السابق لزيارتك وإال سيتم إلغاء قسيمة
( )UAلالستخدام في المستقبل.
حديقة الحيوان بالبرونكس
صالحة للدخول العام ولدخول أحد العروض التالية )Jungle World( :طوال السنة ،أو ( Wild Asia
 )Monorailمارس /آذار  -أكتوبر /تشرين األول ،أو ( )Butterfly Gardenأبريل /نيسان-أكتوبر /تشرين
األول ،أو ( )Congo Gorilla Forestأبريل /نيسان  -ديسمبaر /كانون األول .الستخدام هذه
القسيمةُ ،قم بزيارة الرابط  wcs.education/ua-storeلحجز تاريخ ووقت الدخول .سوف تحتاج

رقم معرّف القسيمة الخاصة بك واسم المدرسة عند حجز التذاكر عبر اإلنترنت .بمجرد قيامك
بالحجز عبر اإلنترنت ،ستتلقى التذاكر الخاصة بك عبر البريد اإللكتروني ،والتي ستظهرها على
جهازك المحمول في كشك الدخول في التاريخ والوقت المحجوزين .إللغاء الحجز الخاص بك،
ارسل رسالة عبر البريد اإللكتروني  bzeducation@wcs.orgقبل  24ساعة على األقل.
حديقة بروكلين النباتية
صالحة للدخول العام .يجب أن يخضع األطفال الذين تقل أعمارهم عن  14عامًا إلشراف شخص
بالغ يبلغ  18عامًا أو أكثر .تذاكر الدخول الموقوتة المحجوزة مسبقاً مطلوبة لدخول الحديقة.
الستخدام القسيمةُ ،قم بزيارة الرابط https: //www.bbg.org/visit :لحجز تاريخ ووقت
الدخول .انقر على " "Get Ticketsثم انقر على "( "Not a Member, Buy Ticketsلن يتم فرض
رسوم) .حدد الوقت والتاريخ واختر " "Afﬁliated Organization Ticketsفي قائمة حجز التذاكر
 "Reserve Tickets Menu".اذهب إلى  "Checkout".ستتلقى رسالة تأكيد بالبريد اإللكتروني مع
رمز االستجابة السريعة ( )QRالذي يجب عليك إظهاره عند الوصول .يجب عليك إحضار قسيمة
" "Student +3الخاصة بك من برنامج (( )UAإما نسخة ورقية أو رقمية) إلظهارها لموظف الدخول.
حديقة نيويورك النباتية ()New York Botanical Garden
صالحة للدخول خالل النهار إلى حدائق ومجموعات ( )NYBGالخارجية (ال توفر الدخول إلى
مستنبت ( ،(Enid A. Haupt Conservatoryوعرض قطار العطالت ،والمعارض الخاصة األخرى).
الستخدام القسيمةُ ،قم بزيارة حديقة نيويورك النباتية ( )NYBGوقدم قسيمة ""Student + 3
الخاصة ببرنامج (( )UAنسخة ورقية أو رقمية) لممثل خدمات الزوار في كشك التذاكر .سوف
تتلقى تصريح دخول الحديقة المتاح التالي مع الدخول في وقت محدد.

متحف األحياء المائية بنيويورك
صالحة للدخول العام .الستخدام هذه القسيمةُ ،قم بزيارة الرابط
 wcs.education/ua-storeلحجز تاريخ ووقت الدخول .سوف تحتاج رقم معرّف القسيمة
الخاصة بك واسم المدرسة عند حجز التذاكر عبر اإلنترنت .بمجرد قيامك بالحجز عبر
اإلنترنت ،ستتلقى التذاكر الخاصة بك عبر البريد اإللكتروني ،والتي ستظهرها على
جهازك المحمول في كشك الدخول في التاريخ والوقت المحجوزين .إللغاء الحجز الخاص
بك ،ارسل رسالة عبر البريد اإللكتروني  bzeducation@wcs.orgقبل  24ساعة على األقل.
متحف نيويورك للعلوم ))New York Hall of Science
ال يقبل متحف نيويورك للعلوم قسائم " "Student + 3الخاصة ببرنامج ( )UAفي الوقت الحالي.
ومع ذلك ،يمكن استخدام قسائم رحالت الفصل ( )UA Class Tripبواسطة معلمي برنامج
( )UAخالل األيام الدراسية.

حديقة كوينز النباتية
صالحة للدخول العام فقط .الستخدام القسيمةُ ،قم بزيارة حديقة كوينز النباتية وقدم
قسيمة " "Student + 3الخاصة ببرنامج (( )UAإما نسخة ورقية أو رقمية).
حديقة الحيوان بستاتن آيالند
صالحة للدخول إلى جميع المعارض .الستخدام القسيمةُ ،قم بزيارة الرابط
 www.statenislandzoo.orgيجب عليك تقديم قسيمة برنامج ( )UAالخاصة بك (إما نسخة
ورقية أو رقمية) عند بوابة الدخول عند الوصول .لإللغاء ،اتصل برقم الهاتف )718( 442-3100
بحلول الساعة  4مسا ًء في اليوم السابق لزيارتك المقررة .يتوفر موقف مجاني للسيارات.
يمكن أي ً
ضا استخدام القسيمة في "زيارة الحيوانات االفتراضية" المباشرة والتفاعلية لمدة
 15دقيقة مع معلم حديقة الحيوان والحيوان الذي تختاره .الحجز مطلوب قبل  5أيام على
األقل على الرابط  http://www.statenislandzoo.org/virtual-zoo/استخدم رمز الخصم
"( "UAS + 3حساس لحالة األحرف) عند الدفع لتفعيل القسيمة الخاصة بك.
سيتم االتصال بك للحصول منك على رقم معرّف القسيمة.

لمزيد من المعلومات والتحديثات حول كيفية استخدام قسيمتك لزيارة أي من
المؤسسات المذكورة أعالهُ ،قم بزيارةwww.uanyc.science/vouchers :
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advantage
مبادرة علمية

حديقة الحيوان بالبرونكس

اليوم

المتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي

أكتوبر /تشرين األول

حديقة بروكلين النباتية

نوفمبر /تشرين الثاني

متحف األحياء المائية بنيويورك

ديسمبر /كانون األول

حديقة نيويورك النباتية

يناير /كانون الثاني

متحف نيويورك للعلوم

فبراير /شباط

حديقة كوينز النباتية

مارس /آذار

حديقة الحيوان بستاتين آيالند

ليس لها قيمة نقدية -
تنتهي في 2021/6/30

رقم ُ
مع ّرف القسيمة

تاريخ الزيارة:
(يرجى تعبئة الدوائر المناسبة)
شهر

تسمح بدخول الزائر وحتى  3بالغين يرافقونه
إلى إحدى هذه المؤسسات.
(يرجى تعبئة الدوائر المناسبة)

قسيمة دخول مجانية

XXXXXXX
___________________________________________
رقم المدرسة /إسمها:
___________________________________________
المعلم

أبريل /نيسان
ميو /أيار
يونيو /حزيران

عدد الزوار (يرجى تعبئة هذا الجزء):

1

غير قابلة للتحويل .ال تنسخها أو تصورها أو تعيد استخدامها .ليست لزيارات المجموعة المدرسية.

يقدم برنامج ( )Urban Advantageمن قِبل مكتب عمدة مدينة نيويورك ،ورئيس مجلس مدينة نيويورك والمجلس ،وإدارة التعليم لمدينة نيويورك.

