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אנשטעלן די NY Excelsior Pass Scanner

 .2אויפמאכן דעם עפפ
 2.1צו אויפמאכן דעם עפפ ,טאפט די " "NYS Scannerעפפ אייקאן.

אנשטעלן די NY Excelsior Pass Scanner

 .3ליינען און אננעמען די טערמינען און באדינגונגען
 3.1נאך די ווייסע ספלעש סקרין ,וועט איר זעהן די טערמינען און באדינגונגען .מישט אדורך צו ליינען
אלע טערמינען און באדינגונגען.
 3.2נאכן ליינען די טערמינען און באדינגונגען ,טאפט די גרינע רינג צו צייכענען
") "I accept the Terms and Conditionsאיך נעם אן די טערמינען און באדינגונגען( .א טשעק-
צייכן וועט ארויפקומען.
 3.3טאפט ") "Continueגיי ווייטער( צו גיין צו די נעקסטע סקרין.
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 .4ליינען די פריוואטקייט פאליסי
 4.1די נעקסטע סקרין וועט ווייזן די פריוואטקייט פאליסי .מישט אדורך צו ליינען די פריוואטקייט
פאליסי.
 4.2צו ליינען מער וועגן די פריוואטקייט פאליסי ,טאפט די "קוקט נאך די פריוואטקייט פאליסי אין
 "NY.govלינק ,וואס וועט עפענען דעם וועבסייט אין אייער דעווייס'ס בראוזער .איר וועט דאן דארפן
צוריקגיין צו די  NYSבערזל עפפ צו גיין ווייטער.
 4.3גייט צוריק צום  NYSבערזל דורך טאפן אויף די ") "Backצוריק( קנעפל אויף אייער דעווייס.
 4.4טאפט ") "Continueגיי ווייטער( צו גיין צו די נעקסטע סקרין.
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 .5רעגיסטרירן ביזנעס איינצלהייטן
 5.1אויף די נעקסטע סקרין וועט איר ווערן געבעטן צו אריילייגן ביזנעס אינפארמאציע .ביטע שטעלט צו
אייער אידענטיפיצירנדע אינפארמאציע נוצנדיג ענגליש-שפראך בוכשטאבן ,אפילו אויב איר קוקט אויף אן
איבערגעזעצטע ווערסיע פון דעם בלאט .אויב איר באקומט א גרייז מעסעדזש ,טאפט " "Xצו פארמאכן
דעם מעסעדזש ,קוקט איבער אייער אינפארמאציע ,און פראבירט נאכאמאל.
 5.2נעבן נאמען לייגט אריין אייער ביזנעס נאמען .אייער ביזנעס נאמען מוז האבן כאטש צוויי בוכשטאבן.
 5.3נעבן 'סארט' ,טאפט ") "Selectוועלט אויס( און וועלט אויס אייער ביזנעס סארט וואס איז די
בעסטע צוגעפאסט צו אייער סארט ביזנעס .איר מוזט אויסוועלן א ביזנעס סארט.
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 .5אריינלייגן ביזנעס איינצלהייטן
 5.4נאכן אויסוועלן "ביזנעס סארט" ,וועט איר אוטאמאטיש צוריקגעפירט ווערן צו די פריערדיגע סקרין.
נעבן "זיפקאד" טאפט "געפאדערט" און לייגט אריין אייער ביזנעס'ס זיפ קאוד נוצנדיג די קיפעד וואס קומט
ארויף .אייער זיפ קאוד מוז האבן כאטש פינף ציפערן.
 5.5נאכן אויספולן אלע פארלאנגטע פראגעס ,וועט די הייבט אן קנעפל אונטן פונעם סקרין זיך אנצינדן
און ווערן בלוי .טאפט די הייבט אן קנעפל צו גיין ווייטער.
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 .5אריינלייגן ביזנעס איינצלהייטן
 5.6אויב די הייבט אן קנעפל ווערט געטאפט ,אבער עס זענען דא פראבלעמען מיט די
אינפארמאציע וואס מען האט אריינגעלייגט ,וועט א מעסעדזש ארויפקומען אייך צו לאזן וויסן סיי
וועלכע פאררעכטונגען וואס איר דארפט מאכן .טאפט די " "Xקנעפל אויפן מעסעדזש עס צו
פארמאכן.
 5.7צייכנס וועלן אויך ערשיינען ביי די פראגעס וואס האבן גרייזן ,צו ווייזן וואס דארף ווערן
פארראכטן.
 5.8נאכן פאררעכטן די אריינגעלייגטע אינפארמאציע ,טאפט די 'הויב אן' קנעפל נאכאמאל צו גיין
ווייטער.
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 .6אנשטעלן Scanner
 6.1נאכן צוריקגיין צום  Scannerסקרין ,וועט ארויפקומען די פאלגנדע ווארענונגNYS Scanner " :
 "NYS Scanner) "would like to Access the Cameraוויל האבן צוטריט צום קאמערא( איר
מוזט אויסוועלן " "OKפאר די  NYS Scannerעפפ צו ארבעטן .אויב איר וועלט אויס “ Don’t
) "Allowערלויבט נישט( ביטע גייט ווייטער צו שריט .6.3
 6.2איר זענט יעצט גרייט צו אנהויבן סקענ'ען פאסן.
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 .6אנשטעלן Scanner
 6.3אויב איר וועלט אויס “) "Don’t Allowערלויבט נישט( וועט איר ווערן צוריקגעפירט צו די
פריערדיגע סקרין צו ערמעגליכן קאמערא צוטריט.
 6.4טאפט "ערלויבט קאמערא צוטריט" .איר וועט אוטאמאטיש ווערן געפירט צו אייער דעווייס
פיקסירונגען .צינדט אן דעם קאמערא ,וואס וועט ווערן גרין.

סקענ'ען פאסן

 .7אויפמאכן דעם עפפ
 7.1צו אויפמאכן דעם עפפ ,טאפט דעם " "NYS Scannerאייקאן.

סקענ'ען פאסן

 .8סקענט א פאס
 8.1בעט דעם קונד צו ווייזן זייער פאס.
 8.2לייגט אייער דעווייס אזוי אז די פאס  QRקאוד איז אין די ראם.
 8.3דער עפפ וועט דערקענען די  QRקאוד און ווייזן די סטאטוס פונעם פאס אדער אלס גילטיג,
אויסגעלאפן ,פאס נישט גילטיג ,אדער פאס נישט געפינען .צו לערנען וויאזוי צו באהאנדלען פאסן לויט
סטאטוס ,זעהט די נעקסטע אפטיילונג" :פַארשטיין פאס סטאטוס “.אין צוגאב דערצו ,וועט דער סארט פאס
ווערן געוויזן אויבן פונעם סקרין .אוועילעבל פאס סארטן זענען  COVID-19וואקסינירונג פאסPCR ,
COVID-19טעסט פאס און  COVID-19אנטידזשען טעסט פאס.
 8.4טאפט "סקענט אן אנדער פאס" און טוט נאכאמאל שריט  2.1-2.3צו ווייטער סקענ'ען פאסן.
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 .9פרישט איבער דאטא
עס איז מעגליך אז איר קענט נישט סקענען געוויסע פאסן ווייל איר האט זיך נישט פארבינדן מיט די
אינטערנעט אין א שטיק צייט .איר וועט זיך דארפן פארבינדן מיט די אינטערנעט צו איבערפרישן אייער
דאטא.
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 .10גילטיג
אויב דער פאס וואס איר סקענ'ט איז גילטיג ,זענט איר פארלאנגט צו באשטעטיגן אידענטיפיקאציע דורך
צופאסן די נאמען און געבורט דאטום אויפן פאס צו א בילד  .IDאין איינקלאנג מיט סטעיט ווידער עפענונג
אנווייזונגען ,אויב עס איז נישט דא א בילד  IDאדער דער פאס און בילד  IDפאסן נישט ,זאל מען נישט
ערלויבן אריינטריט.
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 .11אויסגעלאפן
אויב דער פאס וואס איר סקענט איז אויסגעלאפן ,ביטע לאזט וויסן פארן פאס האלטער און בעט זיי צו
באשטעטיגן אז זיי ווייזן די ריכטיגע פאס .אויב עס איז נישט פארהאן נאך א פאס ,קענט איר אננעמען אן
אנדערע פארעם פון באווייז איבער וואקסינירונג אדער נעגאטיווע טעסט רעזולטאט .מאכט זיכער צו
באשטעטיגן אידענטיפיקאציע דורך צופאסן די נאמען און געבורט דאטום אויף די אנדערע דאקומענטאציע
צו א בילד  .IDאין איינקלאנג מיט סטעיט ווידער עפענונג אנווייזונגען ,אויב עס איז אוממעגליך צו ווייזן
אנדערע באווייז אדער אידענטיטעט באשטעטיגונג ,זאל מען נישט ערלויבן אריינטריט.
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 .12נישט גילטיג
אויב דער פאס איז נישט גילטיג ,מיינט עס אז עס איז נישט פארהאן קיין רעקארד פונעם פאס אין
אונזער סיסטעם אדער אז אייער ווערסיע פונעם  NYS Scannerעפפ איז אלט .ביטע פראבירט צו
אפדעיט'ן אייער עפפ און פראבירט צו סקענ'ען די פאס נאכאמאל.

 .13נישט גילטיג פאר NYSבאנוץ
אויב די Passאיז נישט גילטיג פאר NYSבאנוץ ,איז עס מעגליך צוליב די פאלגנדע סיבות :די
ארויסגעבער איז נישט יעצט אנערקענט דורך די ניו יארק סטעיט ,די פארלאנגטע וואקסינאציע סעריע
איז נאכנישט געווארן פארענדיגט ,מען האט באקומען די פארלאנגטע וואקסינאציע אין די לעצטע 15
טעג ,אדער די וואקסין סארט איז נישט באשטעטיגט דורך די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו העלט
) New York State Department of Health, NYSDOH),וועלכע פאלגט נאך די צענטער פאר
דעזיעז קאנטראל ) )Centers for Disease Control and Prevention, CDCאנווייזונגען ,אין
די צייט.
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 .14נישט געפינען
אויב דער פאס ווערט נישט געפינען ,איז דער סקענ'ד  QRקאוד נישט פון א  NYSעקסעלסיור פאס .א
 QRקאוד איז דערקענט געווארן דורכן קאמערא ,אבער עס איז נישט געווען פון א פאס .צום ביישפיל,
סקענ'ען א  QRקאוד פון א באורדינג פאס וואלט געוויזן די רעזולטאט.
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 .15אויפמאכן דעם עפפ
צו אויפמאכן דעם עפפ ,טאפט דעם " "NYS Scannerאייקאן.

 Scannerגעצייג און הילפסמיטלען

 .16זען פריוואטקייט פאליסי
 16.1דרוקט אויף די פיקסירונגעןקנעפל אין די אויבערשטע רעכטע ווינקל פון דעם Scanner
סקרין.
 16.2טאפט "פריוואטקייט פאליסי" צו זען די פריוואטקייט פאליסי.
 16.3צו ליינען מער וועגן די פריוואטקייט פאליסי ,טאפט די "קוקט נאך די פריוואטקייט פאליסי
אין  "NY.govלינק ,וואס וועט עפענען דעם וועבסייט אויף אייער פאון'ס בראוזער .טאפט
"פארמאכט" צו ענדיגן די פריוואטקייט פאליסי.
 16.4טאפט "פיקסירונגען" צו צוריקגיין צו די .NYS Scanner

 Scannerגעצייג און הילפסמיטלען

 .17זעט טערמינען און באדינגונגען
 17.1טאפט די צייכן נעבן טערמינען און באדינגונגען און מישט אדורך צו זען די טערמינען און
באדינגונגען.
 17.2טאפט "פיקסירונגען" צו צוריקגיין צו די פריערדיגע סקרין.

 Scannerגעצייג און הילפסמיטלען

 .18טוישן שפראך דורך דעווייס סעטינגס
כאטש די  NYסטעיט פאס 'Scannerס אוטאמאטישער שפראך איז ענגליש ,קען דער עפפ אויך פארנעמען אראביש,
בענגאליש ,כינעזיש ,העישיען-קריאל ,איטאליעניש ,קארעאן ,פויליש ,רוסיש ,ספאניש ,און אידיש .פאלגט אויס די שריט
אונטן צו טוישן די עפפ שפראך צו אייער אויסוואל .באמערקונג :אויב אייער דעווייס איז געשטעלט צו אן אנדערע געשטיצטע
שפראך ,דאן וועט דער פאס  Scannerעפפ אוטאמאטיש באווייזן אייער דעווייס'ס פיקסירונגען.
 18.1טאפט אייער דעווייס'ס ") "Settingsפיקסירונגען( אייקאן צו עפענען סעטינגס.
 18.2טאפט ") "Generalאלגעמיינע(.
 18.3טאפט ") ”Language & Regionשפראך & ראיאן(.

 Scannerגעצייג און הילפסמיטלען

 .18טוישן שפראך דורך דעווייס פיקסירונגען
 18.4טאפט “) ”Other Languagesאנדערע שפראכן(.
 18.5וועלט אויס די שפראך וואס איר ווילט פונעם ליסטע.

 Scannerגעצייג און הילפסמיטלען

 .18טוישן שפראך דורך דעווייס פיקסירונגען
 18.6אויף די נעקסטע מעניו וואס קומט ארויף ,וועלט אויס ") "Keep Englishהאלט ענגליש( אזוי אז נאר די
שפראך פונעם עפפ טוישט זיך.
 18.7באמערקט אז די שפראך וואס איר האט אויסגעוועלט איז יעצט אונטער
") ”Preferred Language Orderאויסגעוועלטע שפראך סדר(.

 Scannerגעצייג און הילפסמיטלען

 .19טוישן  NYסטעיט עקסעלסיור עפפ שפראך
 19.1טאפט די  NYS Scannerעפפ'ס פיקסירונגעןאייקאן.
 19.2טאפט "שפראך ".איר וועט ווערן געפירט צו די עפפ איינצלהייטן סקרין אין אייער דעווייס'ס
פיקסירונגעןעפפ.
 19.3אויב דער עפפ איז נישט אויפגעשטעלט צו אייער אויסגעוועלטע שפראך ,טאפט ""Language
)שפראך( און וועלט אויס די שפראך וואס איר ווילט פון די צוגעשטעלטע ליסטע פון " Suggested
) "Languagesפארגעשלאגענע שפראכן(.

 Scannerגעצייג און הילפסמיטלען

 iPad .20שטיצע
&"iPad&07+$(.&,:*,$*((.&4$(.&3$.&++* NYS Excelsior Pass Scanner&$6 20.1
 20.2עס איז דא אן עקסטערע קנעפל וואס איר קענט טאפן צו פארמאכן פאס רעזולטאטן.

