
 
 

 
 

‘All In’ Para Sa Manalo  
Ang iyong pagbaril upang makatipid ng buhay at manalo ng 
malaki.  
 
Pinoprotektahan ka ng pagbabakuna mula sa paghuli o pagkalat ng COVID-19 - at ito ang aming 
pinakamahusay na pagbaril sa pagkatalo sa pandemikong ito at pagbabalik sa pamumuhay nang buong buhay. 
At ngayon, ang pagkuha ng bakuna ay magbibigay sa iyo ng isang shot sa pagpanalo ng hanggang sa $ 1 
milyon. Bilang residente ng Illinois, kung nabakunahan ka o malapit nang mabakunahan, awtomatiko kang 
napasok para sa isang pagkakataon sa bahagi ng aming $ 10 milyong mga sweepstake ng bakuna. Pumunta 
tayo lahat para manalo.  
 
[Karapat-dapat]  
 
Ang mga nabakunsyang matatanda ay ipinasok sa isang $ 7 milyong cash prize pool  
Tatlong $ 1 milyon na jackpot at 40 $ 100k cash premyo ang makukuha.  
 
Karapat-dapat ka kung:  
 

l Ikaw ay residente ng Illinois na edad 18 o mas matanda pa  
l Nakatanggap ka ng hindi bababa sa isang dosis ng bakuna ng COVID-19 sa Illinois (maliban sa mga 

bakuna na ibinibigay sa ilang mga pederal na pasilidad)  
 

Kailan ka maaaring manalo?  
 
Unang pagguhit: Hulyo 8  
Ang isang milyong dolyar na nagwagi ay pipiliin mula Lunes mula sa isang pambuong pool.  
 
Simula Hulyo 12 - Agosto 16  
Tatlong nagwagi ng $ 100K cash premyo ay pipiliin tuwing Lunes mula sa isang pambuong pool.  
 
Sa August 12th  
Dalawampu&#39;t dalawang nagwagi mula sa aming panrehiyong pagguhit ang pipiliin, dalawa sa bawat 11 na 
ibalik na mga rehiyon sa Illinois ay iguguhit para sa $ 100K cash na mga premyo.  
 
Grand Finale: Agosto 26  
Dalawang milyong-dolyar na gantimpalang salapi na napili mula sa isang pambuong pool.  
 
Alamin ang higit pa sa aming FAQ  
 
Ang mga nabakunsyang kabataan ay ipinasok sa isang $ 3 milyong pool pool  
Dalawampung $ 150k na parangal sa iskolarsip ang inaalok.  
 
Karapat-dapat ka kung:  
 

l Ikaw ay residente ng Illinois na edad 12 hanggang 17  
l Nakatanggap ka ng hindi bababa sa isang dosis ng bakuna ng COVID-19 sa Illinois (maliban sa mga 

bakuna na ibinibigay sa ilang mga pederal na pasilidad)  
 



 
 

 
 

Ang premyong $ 150K na ito ay katumbas ng isang buong pagsakay, kabilang ang pagtuturo at silid at board, sa 
anumang apat na taong pampubliko na unibersidad sa Illinois.  
 
Ang iskolarship ay ibibigay bilang isang Bright Start 529 College Savings scholarship at maaaring magamit sa 
anumang institusyong pang-edukasyon na lumahok sa libreng Application ng Kagawaran ng Edukasyon para 
sa Federal Student Aid (FAFSA) system, kasama ang:  

• pampubliko at pribadong 4 na taon at 2 taong kolehiyo  
• bokasyonal at teknikal na mga paaralan  
• mga paaralan sa lahat ng estado  
• at ilang mga paaralan sa ibang bansa  

 
Ang isang buong listahan ng mga karapat-dapat na institusyon sa website ng FAFSA. ay magagamit  
 
Ang mga pondo ng scholarship ay maaaring mailapat sa anumang kwalipikadong gastos para sa isang Bright 
Start 529 College Savings account, kasama ang:  
 

• matrikula at bayarin  
• mga libro, suplay, at kagamitan  
• silid at board  
• computer, software, at internet  
• at mga gastos na kinakailangan para sa mga serbisyong espesyal na may kaugnayan sa edukasyon.   

 
Ang mga gantimpala sa scholarship ay dapat gamitin bago ang edad na 26 at hindi maaaring gamitin para sa K-
12 na gastos sa edukasyon.  
 
Kailan ka maaaring manalo?  
 
Unang pagguhit: Hulyo 8  
Tatlong $ 150K na nagwagi ng iskolar na nakuha mula sa isang pambuong pool.  
 
Grand Finale: Agosto 26  
Labing-isang $ 150K na mga scholarship, isa mula sa bawat rehiyon ng Restore Illinois, at anim na karagdagang 
$ 150K na mga scholarship mula sa isang pambuong pool, ay pipiliin - para sa kabuuang labing pitong mga 
gantimpala.  
 
Alamin ang higit pa sa aming FAQ  
 
[Iskedyul ng pagguhit]  
 
Iskedyul ng pagguhit  
 
Ang pagbabakuna bago ang ika-1 ng Hulyo ay makakakuha ka ng pagpasok sa bawat pagguhit at ang 
pinakamaraming pagkakataon na manalo ng isang premyo, kasama ang unang pinakamataas na premyo na 
milyong dolyar noong Hulyo 8. Susuriin namin ang aming mga talaan 7 araw bago ang bawat pagguhit upang 
matiyak na ang aming system ay napapanahon sa mga bakunang ibinibigay.  
 
Unang Guhit | Huwebes, Hulyo 8  
 

Matatanda  
Isang milyong dolyar na nagwagi na nakuha mula sa isang pambuong pool.  



 
 

 
 

 
Kabataan  
Tatlong $ 150K na nagwagi ng iskolar na nakuha mula sa isang pambuong pool.  

 
$ 100K Lunes | Hulyo 12 - Agosto 16  
 

Matatanda  
Tatlong nagwagi ng $ 100K cash premyo ay pipiliin tuwing Lunes mula sa isang pambuong pool.  

l Hulyo 12  
l Hulyo 19  
l Hulyo 26  
l August 2  
l August 9  
l August 16  

 
Mga Guhit sa Rehiyon | Huwebes, Agosto 12  

 
Matatanda  
Dalawang nagwagi mula sa bawat isa sa 11 mga rehiyon ng Ibalik ang Illinois ay iguguhit para sa $ 100K 
cash premyo.  

 
Grand Finale | Huwebes, Agosto 26  

 
Matatanda  
Dalawang milyong-dolyar na gantimpalang salapi na pinili mula sa isang pambuong pool.  
 
Kabataan  
Labing-isang $ 150K na mga scholarship, isa mula sa bawat rehiyon ng Restore Illinois, at anim na 
karagdagang $ 150K na mga scholarship mula sa isang pambuong pool, ay pipiliin - para sa kabuuang 
labing pitong mga gantimpala.  

 
 
[Mga benepisyo sa bakuna]  
 
Ligtas, mabisang proteksyon.  
 
Pag-iwas  
Ang pinakamahalagang pag-aalok ng bakuna sa benepisyo ay ang bakuna na makakatulong na maiwasan ka 
na magkasakit sa COVID-19.  
 
Proteksyon  
Ang mga bakuna ay dumaan sa mahigpit na pagsubok upang mapatunayan ang kanilang proteksyon, at ang 
lahat ng tatlong pinahintulutang bakuna ay lubos na epektibo upang maiwasan ang pagkamatay at pag-ospital 
mula sa COVID-19.  
 
Tapusin ang pandemya  
Ang mga bakuna ay kung paano natin tatapusin ang pandemikong ito. Kapag sapat na sa atin ang 
nabakunahan at nakabuo ng kaligtasan sa sakit, makakabalik tayo sa aming mga pre-COVID na gawain.  
 

 



 
 

 
 

[FAQ]  
 
Ano ang All In For The Win?  
 
Upang mapasigla ang mga taga-Illinois na mabakunahan, ipinakilala ng Estado ng Illinois ang ‘All In For The 
Win’ upang mag-alok ng mga nabakunahan na mga residente ng $ 10 milyon na mga premyo, na may mga 
parangal mula sa $ 100,000 hanggang $ 1 milyon. Ang programang pampasigla ng bakuna ay magbibigay ng $ 7 
milyon na gantimpala sa cash sa mga residente na 18 pataas at $ 3 milyon sa Bright Start 529 College Savings 
na parangal sa mga residente mula 12 hanggang 17 simula sa Huwebes, Hulyo 8th, 2021, at tatakbo hanggang 
Huwebes, Agosto 26, 2021.  
Magsasagawa ang estado ng isang serye ng mga guhit para sa 43 mga gantimpalang salapi, kasama ang:  
 

• 3 - $ 1 milyon sa buong estado ng mga premyo para sa nabakunahan na 18+ na mga residente  
• 18 - $ 100,000 sa buong estado ng mga premyo para sa nabakunahan na 18+ na mga residente  
• 22 - $ 100,000 na pang-regional na gantimpala para sa nabakunahan na 18+ residente, dalawa sa bawat 

isa sa 11 Ibalik ang Mga Rehiyon ng Illinois  
 
Magsasagawa ang Estado ng isang serye ng mga guhit para sa 20 Bright Start 529 College Savings na parangal 
sa kolehiyo, kabilang ang:  
 

• 9 - $ 150k mga premyo sa buong estado sa iskolarsip para sa mga nabakunahang bata na edad 12-17  
• 11 - $ 150k na mga premyo sa regional scholarship para sa mga nabakunahang bata na edad 12-17, isa sa 

bawat Restore Illinois Region  
 
 
Paano ako makikilahok?  
 
Ang pagpasok ay simple: kung ikaw ay residente ng Illinois na nakakatugon sa mga kinakailangan sa pagiging 
karapat-dapat (detalyado sa ibaba), awtomatiko kang napasok. Walang mga pag-sign up, walang mga form, 
walang naghihintay sa linya. Ginawa mo ang iyong bahagi - kaya ito ang aming paraan ng pagpapasalamat.  
 
 
Sino ang karapat-dapat?  
 
Karapat-dapat ka kung:  

• Ikaw ay residente ng Illinois na edad 18 o mas matanda para sa mga gantimpalang salapi o sa pagitan 
ng edad na 12-17 para sa mga parangal sa iskolar  

• Nakatanggap ka ng hindi bababa sa isang dosis ng bakuna ng COVID-19 sa Illinois (maliban sa mga 
bakuna na ibinibigay sa ilang mga pederal na pasilidad)  

 
Ang mga karapat-dapat na residente ay awtomatikong ipinasok sa loterya.  
 
Ang IDPH ay nakikipag-ugnayan sa US Department of Veterans Affairs upang matiyak na ang mga tumanggap 
ng bakuna sa COVID-19 sa mga pasilidad ng pederal na DVA ay kasama sa lotto.  
 
 
 
 
Ang mga klinika sa pagbabakuna na pinamamahalaan o sinusuportahan ng Federal Emergency Management 
Agency (FEMA) ay HINDI isinasaalang-alang ang mga pasilidad na Pederal. Ang mga lokasyon na suportado ng 



 
 

 
 

FEMA (hal. Ang United Center) ay sumusuporta sa mga pagsisikap ng estado at lokal na pagbabakuna. Ang 
sinumang nabakunahan sa mga site na ito ay karapat-dapat para sa mga guhit.  
 
Ang mga empleyado ng Opisina ng Gobernador, Opisina ng Tenyente ng Gobernador, Illinois Lottery, mga 
itinalagang empleyado ng Kagawaran ng Kalusugan sa Publiko ng Illinois, at mga empleyado ng itinalagang 
mga vendor ng estado, ay hindi karapat-dapat. Tingnan ang mga opisyal na patakaran para sa mga detalye.  
 
 
Kailangan ko bang maging isang mamamayan ng Estados Unidos upang manalo?  
 
Hindi. Ang pagiging karapat-dapat ay hindi nakasalalay sa katayuan sa imigrasyon.  
 
 
Mayroon bang deadline upang lumahok sa mga guhit?  
 
Ang pagbabakuna bago ang ika-1 ng Hulyo ay makakakuha ka ng pagpasok sa bawat pagguhit at ang 
pinakamaraming pagkakataon na manalo ng isang premyo, kasama ang unang pinakamataas na premyo na 
milyong dolyar noong Hulyo 8. Patuloy naming suriin ang aming mga tala bago ang bawat pagguhit.  
 
 
Paano ako aabisuhan kung manalo ako?  
 
Ang mga nanalo ay aabisuhan ng Kagawaran ng Kalusugan sa Publiko ng Illinois sa pamamagitan ng telepono 
at email. Ang IDPH ay gagawa ng maraming pagtatangka upang maabot ang bawat nagwagi.  
 
 
Makikipag-ugnay ba ang estado sa aking mga anak kung manalo sila?  
 
Hindi. Makikipag-ugnay ang Kagawaran ng Pangkalahatang Kalusugan sa Illinois sa mga magulang o tagapag-
alaga ng mga bata.  
 
 
May access ba ang Lottery ng Illinois sa aking mga tala ng bakuna?  
 
Hindi, ang Illinois Lottery ay walang access sa iyong mga tala ng bakuna. Ang mga talaang iyon ay 
kumpidensyal na pinananatili ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng Illinois.  
 
 
Paano gumagana ang proseso ng pagguhit?  
 
Ang Kagawaran ng Pangkalahatang Pangkalusugan ng Illinois ay magtatalaga ng isang bilang sa bawat 
karapat-dapat na tao para sa bawat pagguhit at iulat ang kabuuang bilang ng mga karapat-dapat na Illinoisans 
para sa bawat pagguhit sa Illinois Lottery.  
Ang Lottery ng Illinois ay gagamit ng isang random number generator upang gumuhit ng (mga) panalong 
numero para sa bawat pagguhit mula sa loob ng saklaw na ibinigay ng Kagawaran ng Kalusugan sa Publiko ng 
Illinois. Magbibigay ang Illinois Lottery ng (mga) nanalong numero pabalik sa IDPH na tutugma nito sa isang 
indibidwal. Ang Kagawaran ng Pangkalahatang Pangkalusugan ng Illinois ay magsasagawa ng paunang 
pakikipag-ugnay sa mga nanalo. Makakatanggap lamang ang Lottery ng Illinois ng mga pangalan ng mga 
nagwagi at impormasyon sa pakikipag-ugnay mula sa Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng Illinois matapos 
ang mga nagwagi na magpalabas ng kanilang personal na impormasyon sa Illinois Lottery.  
 



 
 

 
 

Gagabayan ng Illinois Lottery ang mga nanalo sa pamantayan ng proseso ng pag-claim ng premyo, na 
hinihiling na ang bawat nagwagi ay magbigay ng isang patunay ng Social Security Number (SSN) o Taxpayer 
Identification Number (TIN), isang wastong photo ID, at isang naka-sign na form sa pag-angkin ng Illinois 
Lottery . Ang mga premyo ay maaaring makuha sa pamamagitan ng koreo o personal sa pamamagitan ng 
appointment sa isa sa limang mga sentro ng pag-angkin ng Illinois Lottery sa buong estado.  
 
 
Maaari ba akong manatiling anonymous kung manalo ako?  
 
Ang mga nagwagi sa promosyong ito ay maaaring pumili na manatiling anonymous. Para sa mga nagwagi mula 
sa mas malalaking bayan na may populasyon na 20,000 o higit pa, ang lokasyon ng mga bayan ng mga nanalo 
ay mai-publish. Para sa mga nagwagi mula sa mas maliit na bayan, ang mga paninirahan lamang sa mga 
naninirahan ang mai-publish.  
 
 
Kailangan ko bang magbayad ng buwis sa aking mga panalo?  
 
Ang mga buwis ay awtomatikong mababawas mula sa mga panalo. Ang mga natitirang obligasyon sa estado at 
suporta sa suporta ng bata ay ibabawas mula sa mga premyo kung ang mga nanalo ay may utang sa naturang 
mga utang. Hinihikayat ng Illinois Lottery ang mga nagwagi ng lahat ng malalaking premyo na isaalang-alang 
ang pagsasalita sa isang kwalipikadong propesyonal sa buwis.  
 
 
Kung mayroon akong higit sa isang pagbaril ng COVID-19, mayroon ba akong higit sa isang pagkakataon 
na manalo? Maaari ba akong manalo ng higit sa isang beses?  
 
Hindi. Ang bawat residente ay karapat-dapat lamang manalo ng isang beses.  
 
 
Paano kung hindi ko nais na lumahok sa mga guhit?  
 
Ang mga nagwaging ayaw tanggapin ang premyo ay maaaring tanggihan kapag nakipag-ugnay sa kanila ng 
Kagawaran ng Kalusugan sa Publiko ng Illinois.  
 
 
Paano pinopondohan ang promosyong ito?  
 
Ang gantimpala ng pera ay babayaran mula sa mga pederal na gawad na natanggap ng Illinois upang 
makatulong na labanan ang COVID-19 pandemya. Ang pera ay inilaan na sa Kagawaran ng Kalusugan ng 
Publiko ng Illinois at sa Lottery ng Illinois para sa hangaring iyon, at ang promosyong ito ay hindi mababawas 
ang halaga ng mga kontribusyon ng Illinois Lottery sa Common School Fund o iba pang mga programa ng 
estado.  
 
 
Paano igagawad ang scholarship?  
 
Ang scholarship ay ibibigay bilang isang Bright Start 529 College Savings scholarship at pangangasiwaan ng 
Illinois State Treasurer&#39;s Office, ang tagapangasiwa ng Bright Start College Savings program.  
 
 
Sa anong uri ng institusyong pang-edukasyon maaaring magamit ang scholarship?  



 
 

 
 

 
Ang iskolarship ay maaaring magamit sa anumang institusyong pang-edukasyon na lumahok sa Libreng 
Application ng Kagawaran ng Edukasyon para sa Federal Student Aid (FAFSA) system, kabilang ang 
pampubliko at pribadong 4 na taon, 2-taon, bokasyonal, at mga teknikal na paaralan; mga paaralan sa lahat ng 
estado; at ilang mga paaralan sa ibang bansa. Ang isang buong listahan ng mga karapat-dapat na magagamit 
sa website ng FAFSA. institusyon ay  
 
 
Para sa anong mga uri ng gastusin sa kolehiyo ang maaaring magamit ang scholarship?  
 
Ang scholarship ay maaaring mailapat sa anumang kwalipikadong gastos para sa isang Bright Start 529 
College Savings account, kabilang ang pagtuturo, bayarin, libro, supplies, kagamitan, silid at board, computer, 
internet, at mga gastos na kinakailangan para sa isang serbisyong espesyal na may kaugnayan sa edukasyon.   
 


