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T-35183 Voucher Instructions and COVID Guidelines (Arabic) 

 ببرنامج  الخاصة قسائمك استخدام كيفية
 (Urban Advantage ) 

   الخاصة الحالية التوجيهات-إلى باإلضافة-
 COVID  كوفيد/  بمرض

 2023 يونيو حزيران/ - 2022 أيلول سبتمبر/
(22/8/2022) 

 

 : القسيمة( نوع  على  )انقر مساعدتك؟   يمكننا  كيف
 (STUDENT 3+) قسائم ارشادات .1

 .  (UA) مؤسسات لزيارة  COVIDكوفيد/ بمرض  المتعل ِّقة  والسالمة الصحة متطلبات .2

 

 : (STUDENT +3)  قسائم حول  ارشادات
 
  حزيران،  يونيو/ 30  يوم في  ( Student +3) قسائم صالحية تنتهي .1

2023 . 

 النباتية كوينز حديقة باستثناء ،(UA) مبادرة  مؤسسات جميع  تتطلب .2

  في للدخول  مسبقة  حجوزات  )بالبرونكس(، النباتية نيويورك وحديقة 
  مؤسسة، كل تحت أدناه، التعليمات  على االطالع  يرجى . محددة أوقات  

  وقاتال  ذات الدخول  تذاكر حجز   كيفية  حول إرشادات  على  للحصول
 . المحّددة

  حجز  بمجرد  .تذاكرك إبراز  (UA)  مبادرة مؤسسات معظم تتطلب .3

  بريد رسالة تتلقى أن  يجب المحّددة، الوقات  ذات  الدخول تذاكر
 . الدخول  معلومات  على  تحتوي إلكتروني

  أشخاص 4  من أكثر قبول  ويمكن أشخاص، 4  بـدخول قسيمة   كل تسمح .4

 . القسيمة  استخدام إعادة  طريق عن  واحد وقت في
 .آيالند بستاتن الحيوان  حديقة  باستثناء ، (UA) برنامج مؤسسات  في  السيارات وقوف القسيمة  تشمل  ال .5

 
 

 ( American Museum of Natural History)  الطبيعي للتاريخ   األمريكي المتحف 

  رقم  على ( AMNH) بمتحف  المركزية بالحجوزات  اتصل  القسيمة، الستخدام .خاص   واحد معرض إلى باإلضافة  العام للدخول  متوفرة  القسائم

  خالل القسيمة  معّرف  رقم  تقديم إلى تحتاج سوف  . التوقيت ُمحدد  الدخول  موعد لحجز زيارتك( تاريخ )قبل   مقدما   ( 212)   769- 5200 الهاتف

 .لزيارتك السابق اليوم  في  مساء   5  الساعة بحلول ( 212)  769- 5200 الهاتف برقم اتصل لإللغاء، . المكالمة هذه
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 (Bronx Zoo)  بالبرونكس الحيوان   حديقة

  بحديقة المكوكية  والحافلة  السياحي، الجذب  مناطق  إلى  محدود  غير وصوال    يوفر والذي   البرونكس، حيوان حديقة  إلى  الشامل للدخول  صالح
  تشرين أكتوبر/  -  آذار  )مارس/   (Wild Asia Monorailو)  السنة، طوال  (Jungle World) : الرسوم ذات المعارض  وجميع الحيوان،

  كانون )ديسمبر/  -  نيسان أبريل/  (Congo Gorilla Forestو)  الول،  تشرين أكتوبر/ -نيسان أبريل/ ( Butterfly Gardenو) الول(،

education/ua.wcs- لتاليا العنوان  ووضع  بنسخ قُم  القسيمة، هذه الستخدام .التذكرة  هذه في  مشمولة  غير السيارة  صف   تكلفة . الول(
store  ف  رقم تحتاج سوف  . بك الخاص الدخول  ووقت   تاريخ لحجز متصفحك  في   التذاكر حجز   عند المدرسة واسم  بك الخاصة القسيمة معر 

  جهازك  على ستبرزها والتي  اإللكتروني، البريد عبر بك الخاصة  التذاكر ستصلك  اإلنترنت، عبر بالحجز قيامك رد بمج .اإلنترنت عبر
 . المحجوزين والوقت  التاريخ في   الدخول كشك في  المحمول 

 
 

 ( Brooklyn Botanic Garden)  النباتية بروكلين  حديقة

 مطلوبة؛ التذاكر . أكثر أو  عاما   18 يبلغ بالغ شخص  إلشراف  عاما   14 عن مارهمأع تقل الذين الطفال  يخضع أن  يجب . العام للدخول صالحة 

   على  انقر ثم " Tickets Get"  على انقر  ،org/visit.bbg.www//:https :الرابط  زر . أسرع بطريقة للدخول  مقدما   احجز 
"Not a Member, Buy Tickets"  واختر التاريخ حدد  . رسوم( فرض يتم )لن  "Affiliated Organization Tickets " حجز  قائمة  من  

  (QR)  السريعة  االستجابة  رمز  مع اإللكتروني بالبريد تأكيد رسالة  ستصلك . "Checkout"  إلى  اذهب ."Reserve Tickets Menu" التذاكر

  رقمية(  أو ورقية نسخة  )إما  (UA) برنامج من بك الخاصة  " Student + 3" قسيمة   إحضار عليك يجب  . الوصول عند إبرازه  عليك يجب الذي

 . الدخول لموظف إلظهارها
 
 

 ( New York Aquarium)  بنيويورك  المائية  األحياء  متحف

  لسيارةا صف تكلفة  .البعاد رباعي للمسرح  واحدة وزيارة  المعارض جميع  إلى الدخول  يتضمن والذي  المائية، الحياء متحف  لدخول  صالح
 تاريخ لحجز متصفحك  في  store-education/ua.wcs التالي العنوان  ووضع   بنسخ قُم  القسيمة، هذه  الستخدام .التذكرة  هذه في  مشمولة  غير

ف رقم  تحتاج سوف  .بك الخاص  الدخول ووقت   قيامك  بمجرد . اإلنترنت عبر التذاكر حجز  عند المدرسة  واسم بك  الخاصة  القسيمة  معر 
  في   الدخول كشك في  المحمول   جهازك على  ستبرزها والتي اإللكتروني، البريد عبر بك الخاصة  التذاكر ستصلك  اإلنترنت، عبر بالحجز

 .المحجوزين والوقت تاريخال
 
 

 ( New York Botanical Garden)   النباتية نيويورك  حديقة

   العياد قطار  عرض إلى الدخول  يخضع  . (All-Garden Pass)  الحدائق جميع إلى  للوصول النهار في لالستخدام  صالحة 
(Holiday Train Show ) الوركيد زهور  وعرض  (The Orchid Show ) غير  السيارة  صف  تكلفة  .للتوافر  الخرى  الخاصة والمعارض 

  ( UA) ببرنامج الخاصة  " Student + 3"  قسيمة وقدم  ( NYBG) النباتية نيويورك حديقة بزيارة قُم  القسيمة، الستخدام .التذكرة  هذه في  مشمولة 

 . التذاكر كشك  في الزائرين خدمات  لمندوب  رقمية(  أو ورقية  نسخة )إما
 
 

 ( New York Hall of Science)  للعلوم   نيويورك  متحف

org/specialty.nysci- الرابط بزيارة قُم  القسيمة، هذه الستخدام  . التذكرة  هذه في  مشمولة  غير السيارة صف تكلفة  . العام للدخول صالحة 
msprogra-access-museum  ف رقم  تقديم إلى تحتاج سوف  .بك الخاصين الدخول  ووقت  تاريخ لحجز   عند بك الخاصة القسيمة معر 

  على ستبرزها  والتي اإللكتروني، البريد عبر بك الخاصة التذاكر ستصلك  اإلنترنت، عبر بالحجز قيامك بمجرد  . اإلنترنت عبر التذاكر حجز 
 :الدوام  ساعات   على للحصول  اإللكتروني موقعنا على اإلطالع  نرجو  . المحجوزين والوقت  التاريخ في  الدخول  منطقة  في  المحمول  جهازك

org/visit.nysci//:https . 
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 ( Queens Botanical Garden)  النباتية كوينز حديقة

  الورق على  أو المحمول  جهازك على بك الخاصة "Student + 3"  قسيمة تقديم يمكنك .النباتية كوينز حديقة إلى  العام للدخول صالحة القسائم

  الرجاء  .بك الخاصة  القسيمة  في  مشمولة  غير السيارات  وقوف رسوم  أن الحظ  .مجانا   للدخول  السيارات  وقوف كشك  أو  الرئيسي المدخل  عند
 وتقويمنا! فعالياتنا لمشاهدة  org.queensbotanical.www الموقع  زيارة

 : مفتوحة  (Queens Botanical Garden)  النباتية كوينز حديقة ●

 مساء   6 حتى  صباحا    8  الساعة من  الحد، حتى الخميس  : الول  تشرين أكتوبر/  إلى  نيسان أبريل/ من ○

 مساء   4:30  إلى صباحا   8  من ،الحد إلى  الخميس :آذار  مارس/  إلى الثاني تشرين نوفمبر/ من ○

 الميالد، عيد ويوم  الشكر، عيد يوم  مغلقة . الرسمية العطالت  أيام باستثناء العام،  مدار على اإلثنين أيام مغلقة  * ■
 . السنة  رأس ويوم

 
 

 (Staten Island Zoo)  آيالند  بستاتن  الحيوان   حديقة

  إلى للدخول صالحة  القسيمة .org/tickets/.statenislandzoo.www//:http الرابط زيارة  يرجى بك،  الخاصة (UA) قسيمة   الستخدام

 . المعارض جميع
 : القسيمة باستخدام خاصة  ارشادات 
 . " Urban Advantage Admissions Tickets" زر  على انقر ●

Max Voucher By Covered Tickets Advantage Urban) "  بعنوان المنسدلة القائمة خيار من الزائرين الضيوف دد ع حدد ●
4)  " . 

 . القسيمة رقم نفس باستخدام آخر  حجز   إجراء طريق   عن إضافيين ضيوف   إدخال يمكن ○
 . التذاكر  طباعة  قبل  المدرسة  واسم  المعلم  واسم القسيمة معرف  رقم  تقديم منك سيُطلب  ●

  الدخول  بوابة  عند رقمية( أو  ورقية  نسخة  )إما بك الخاصة  ( UA) برنامج من  "Student + 3"  قسيمة تقديم عليك يجب ○

 . للسيارات مجاني موقف  يتوفر  . الوصول عند
  15 لمدة  والتفاعلية المباشرة االفتراضية" الحيوانات  "زيارة في  ( UA) برنامج من " Student + 3" قسيمة   استخدام أيضا   يمكن ●

  الرابط  على إجراؤه ويتم  القل على  أيام 5  قبل مطلوب  الحجز  . تختاره الذي  والحيوان الحيوان  حديقة  معلم  مع دقيقة

zoo/-org/virtual.statenislandzoo.www//:http . 

-Virtual Animal Drop) لحيوان افتراصية زيارة على  للحصول بك الخاصة  (UA)  برنامج قسيمة تستخدم  كنت إذا ○
In)،  الخصم   رمز فاستخدم  "UAS+3 "  سيتم  .بك الخاص االسترداد خصم لتطبيق  الخروج  عند الحرف( لحالة  )حساس  

 . بك الخاصة  القسيمة  معّرف  رقم لتقديم توجيهك
  

https://www.urbanadvantagenyc.org/visit-ua-institutions/
http://www.queensbotanical.org/
http://www.statenislandzoo.org/tickets/
http://www.statenislandzoo.org/virtual-zoo/
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  المؤسسات لزيارة COVIDكوفيد/ بجائحة الخاصة والسالمة الصحة متطلبات 

 (UA)  برنامج مع الشريكة
 

  الصحة  متطلبات  :(American Museum of Natural History) الطبيعي  للتاريخ األمريكي  المتحف

 COVID-19/19-كوفيد جائحة  خالل والسالمة
 ( staff-visitors-19-visit/covid-your-org/plan.amnh.www//:https :الرابط  زيارة يرجى  المعلومات، من )للمزيد

 . والموظفين  للزوار القنعة  باستخدام ينصح
 

   جائحة خالل  والسالمة  الصحة متطلبات  : (Bronx Zoo)  بالبرونكس الحيوان حديقة 

 COVID-19 /19-كوفيد
 ( go-you-before-visit/know-your-com/plan.bronxzoo//:https :الرابط  زيارة يرجى  المعلومات، من )للمزيد

 
  تكون  أن يرجى لذا  متنوعة، ألسباب   األقنعة ارتداء  في والموظفون   الضيوف  يستمر قد . لزيارتك التطعيمات  وتحديث   األقنعة باستخدام ينصح
 . لآلخرين  ومراعيا    لطيفا  

 
 . األقنعة باستخدام  يوصى  المجتمعية، والرحالت  المدرسية للرحالت   بالنسبة
  أن  ويجب قاصرين 10  لكل ( 1)  واحد  بالغ مرافق  التالميذ مجموعات تتطلب  -  الوقات  جميع في المرافق  إشراف  نسب اتباع يجب ●

 . الوقات جميع  في  مجموعتهم مع المرافقون  يظل

 
  -كوفيد  جائحة خالل لسالمة وا  الصحة متطلبات  : (Brooklyn Botanic Garden) النباتية  بروكلين حديقة 

19/COVID-19 
  هذه  لن  نظرا   .نيويورك  ومدينة نيويورك ووالية   (CDC) منها والوقاية   المراض  على  السيطرة مراكز  إرشادات النباتية بروكلين حديقة تتبع

  إلكتروني بريد لإرسا  أيضا يمكنك . المعلومات  أحدث  على للحصول  اإلنترنت على موقعنا من التحقق  على  نشجعك فإننا تتغير، قد  اإلرشادات 
 .أسئلتك لطرح org.schoolprograms@bbg العنوان إلى

  لمراعاة  شكرا    .والسالمة  الصحة  إلرشادات  االمتثال يرفض  زائر  أي قبول   إلغاء أو رفض  في  بالحق  الحديقة تحتفظ الجميع، سالمة أجل  من
 . اآلخرين وسالمة  صحة 

 
-كوفيد  جائحة  خالل  والسالمة الصحة  متطلبات  :( New York Aquarium)  بنيويورك المائية األحياء  متحف 

19/COVID-19 
 ( go-you-before-visit/know-your-com/plan.nyaquarium//:https :الرابط  زيارة يرجى  المعلومات، من )للمزيد

 
  تكون  أن يرجى لذا  متنوعة، ألسباب   األقنعة ارتداء  في والموظفون   الضيوف  يستمر قد . لزيارتك التطعيمات  وتحديث   األقنعة باستخدام ينصح
 . لآلخرين  ومراعيا    لطيفا  

 
 . األقنعة باستخدام  يوصى  المجتمعية، والرحالت  المدرسية للرحالت   بالنسبة
  أن  ويجب قاصرين 10  لكل ( 1)  واحد  بالغ مرافق  التالميذ مجموعات تتطلب  -  الوقات  جميع في المرافق  إشراف  نسب اتباع يجب ●

 . الوقات جميع  في  مجموعتهم مع المرافقون  يظل

  

https://www.urbanadvantagenyc.org/visit-ua-institutions/
https://www.amnh.org/plan-your-visit/covid-19-visitors-staff
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  جائحة  خالل والسالمة  الصحة  متطلبات : (New York Botanical Garden) النباتية  نيويورك حديقة 

 COVID-19/19-كوفيد

  المحلية،   واإلرشادات والوالية (CDC) منها والوقاية المراض على السيطرة مراكز إلرشادات وفقا   :2022 آذار، مارس/  7 يوم من  إعتبارا   المفعول سارية

  قد والزوار الموظفين من العديد أن  االعتبار في الخذ يرجى  .الوجه أغطية استخدام  يلزم وال النباتية،   نيويورك حديقة لزوار مطلوبا   التطعيم  إثبات يعد لم
  ومشاركتك دعمك لك  نقدر .آخر يوم  في  بزيارتك  القيام منك نطلب أعراض،  من تعاني  أو مريضا   كنت إذا  .أسباب   لعدة  الوجه  أغطية  ارتداء في يستمرون

 . التقدير كل

 
- كوفيد  جائحة خالل والسالمة  الصحة متطلبات   :(New York Hall of Science) للعلوم نيويورك  متحف 

19/COVID-19 
 (org/visit#visitors_policies_section.nysci//:https :الرابط زيارة يرجى المعلومات،  من )للمزيد

 
 . (NYSCI) للعلوم نيويورك  لمتحف القنعة وإرتداء بالتطعيم تتعلق  متطلبات توجد ال

 
- كوفيد  جائحة خالل والسالمة  الصحة متطلبات   :(Queens Botanical Garden) النباتية كوينز  حديقة 

19/COVID-19 
 go/-you-before-org/know.queensbotanical//:https :الرابط زيارة نرجو  المعلومات، أحدث على للحصول 

  الرغم  على الوقت هذا في  الخارج في القنعة  ارتداء والموظفين الزوار من يُطلب ال . الغالب في خارجية  عروض تقدم منشأة  عن عبارة النباتية  كوينز حديقة
 . ذلك على تشجيعهم من

 
  مبنى  ومعرض النباتية،  كوينز حديقة ومتجر ، الدراسية الفصول :لدينا الداخلية المساحات  تشمل . الداخلية  لمساحاتنا الزوار لجميع حاليا   مطلوبة القنعة
 . واإلدارة الزوار

 
  السئلة على اإلجابات من أي  كانت إذا  .الوصول قبل ذاتيا    تقييما    إجراء دقيقة( 15 من )أكثر طويلة إلقامة مبانينا لدخول يخططون  الذين الفراد   على يجب

 : المنزل في البقاء الزائر على يجب  "نعم"،  بـ أدناه 

 لديك؟  COVID-19/19-كوفيد مرض أعراض تفاقمت أو  جديدة أعراض أي الماضية  ساعة 48 الـ  خالل واجهت هل •

   ساعة( 24 فترة خالل القل   على دقائق 10 لمدة  مترين حوالي أقدام/  ستة  بعد )على مخالطا   كنت هل  اللقاح،   إعطاؤك  يتم  لم إذا •

  اختبار طريق عن إصابته  تأكيد  تم  شخص أي  مع الماضية  العشرة  اليام  في الصحية( السلطات تحدده الذي  النحو )على مباشر اتصال أو
 ؟19- كوفيد بمرض مصاب أنه العراض،  على  بناء   فيه ها  مشتب كان أو التشخيص، 

 الماضية؟  يوما    10 الـ  خالل (COVID-19) لمرض  التشخيصي االختبار خالل إيجابيةمن اختباري  نتيجة كانت هل •

 
   خالل  والسالمة  الصحة متطلبات :( Staten Island Zoo) آيالند بستاتن  الحيوان حديقة 

 COVID-19/19-كوفيد جائحة
 (expect/-to-org/what.statenislandzoo.www//:http :الرابط الموقع زيارة يرجى المعلومات،  من )للمزيد

 
 اللقاحات 

 .( Staten Island Zoo) آيالند بستاتن الحيوان  حديقة إلى الزوار لدخول اللقاح  على الحصول  إثبات  تقديم  مطلوبا   ليس

 
 الوجه  أغطية
 . اآلخرين ومراعاة باللطف التحلي  يرجى متنوعة،  لسباب  القنعة ارتداء في  والموظفون الضيوف يستمر  قد مطلوبة، غير القنعة أن حين في
 

 كنت  إذا  .نيويورك  مدينة في صغيرة حيوانات  حديقة أكبر في هنا لدينا   الحيوان  حديقة  لرواد  وممتعة ومجزية آمنة تجربة  بتوفير %100 بنسبة ملتزمون نحن

 ومشاركتك دعمك لك نقدر .آخر ليوم زيارتك موعد تحديد إعادة منك نطلب  ، COVID-19/19-كوفيد لمرض تعرضك  في تشتبه  أو أعراض لديك أو مريضا  

 . التقدير كل
 

 زيارتك!  إلى نتطلع إننا

https://www.urbanadvantagenyc.org/visit-ua-institutions/
https://nysci.org/visit#visitors_policies_section
https://queensbotanical.org/know-before-you-go/
http://www.statenislandzoo.org/what-to-expect/
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