
 

 

 
 الحاكم أندرو م كومو   19/2021/ 5 للنشر فوًرا: 

 
 

ن الجدد للعام األكاديمي  EXCELSIORالحاكم كومو يعلن عن فتح باب تقديم الطلبات لمنحة  الدراسية للمتقدمي 
2021-22  

  
ا، التقدم  125,000يمكن لطالب جامعة والية نيويورك وجامعة مدينة نيويورك الذين تصل مداخيل أرسهم إىل  

ً
سنوي

ي الكلية
ن

  بطلب للحصول عىل إعفاء من الرسوم ف
  

ن الجدد للعام األكاديمي   Excelsiorأعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم أن طلب الحصول عىل منحة   الدراسية للمتقدمي 
  . هنا هو اآلن متاح   1202-22

  
ن بااللتحاق بجامعة والية   Excelsiorتتيح منحة  الدراسية، جنًبا إىل جنب مع برامج المساعدة األخرى، للطالب المؤهلي 

ن أو أرب  ع أعوام بدون رسوم دراسية.    نيويورك أو جامعة والية نيويورك بدوام كامل لمدة عامي 

  
ي جميع أنحاء واليتنا، من المهم أكير من أي وقت مضن أن يحصل الطالب  

"نظًرا للتأثي  االقتصادي الذي تواجهه األرس فن
ي متابعة تعليمهم بغض النظر عن العرق أو الطبقة أو الوضع  

عىل الدعم الماىلي الذي يمكنهم من تحقيق حلمهم فن
 "، ي تعليم   Excelsior"توفر منحة    . قال الحاكم كومواالجتماعي

ات اآلالف من الطالب لتلق  الدراسية الموارد المالية لعشر
ي نيويورك دون عبء القلق أو الديون."

ي نظام تعليمي عالمي المستوى فن
  عاىلي الجودة فن

  
 للحصول عىل منحة 

ً
، يمكن أن يصل إجماىلي دخل األرسة  22-2021الدراسية للعام األكاديمي  Excelsiorلكي تكون مؤهال

ا استيفاء متطلبات األهلية التالية:  دوالر. 125,000دل فدرالًيا إىل  المع
ً
  ويجب عىل الطالب أيض

ن أو أربعة أعوام •   إعداد خطة لاللتحاق بكلية جامعة والية نيويورك أو جامعة مدينة نيويورك لمدة عامي 

ي ذلك فصىلي الصيف والشت 30إتمام  •
ي برنامج الدراسة )بما فن

  اء(ساعة معتمدة سنوًيا فن

ي أربعة   •
ن أو درجة البكالوريوس فن ي عامي 

ي الوقت المحدد بدرجة مشارك فن
أن يكون عىل المسار الصحيح للتخرج فن

  أعوام

ي حصلوا فيها عىل المنحة.  •
ي والية نيويورك طوال المدة الت 

ا للعيش فن
ً
  يجب أن يخطط المستلمون أيض

  
ي والية نيويورك

ن
مو ليناريس، رئيس مؤسسة خدمات التعليم العاىلي ف امه بإزالة   قال الدكتور جيلي  ن ي الحاكم كومو اللي  "أحت 

 . ي نظامنا التعليمي
ي مكافحة الالمساواة فن

يمكن أن توفر برامج التعليم القّيمة، مثل برنامج   الحواجز المالية والمساعدة فن
Excelsior  صة للطالب لمتابعة أهدافهم التعليمية دون قيود مالية وفتح الباب أمام فرص أفضل  للمنح الدراسية، الفر

  لآلالف."

  

ي حرمنا   وقال رئيس جامعة والية نيويورك
ي شعرت باالرتياح الستعادة بعض الحياة الطبيعية فن

"جيم ماالتراس "مع أنتن
دد صداه لسنوات قادمة.  يعد الوصول   الجامعي هذا الخريف، إال أن األثر الماىلي للوباء عىل عائالت والية نيويورك سوف يي 

ي أن يضطر األفراد إىل تحمل مبالغ منهكة   . إىل الكلية والقدرة عىل تحمل التكاليف أكير أهمية اليوم من أي وقت مضن 
ال ينبعن

ي من التداعيات االقتصادية لمرض كوفيد. 
ي أرسهم وتحاول التعافن

 من الديون لدفع تكاليف الدراسة الجامعية، بينما تعانن

ك  الدراسية لسكان نيويورك فرصة حقيقية للحصول عىل تعليم عالمي المستوى وتحقيق الحرا Excelsiorستقدم منحة 
  ."19-بغض النظر عن كيفية تأثر حياتهم وعائالتهم بمرض كوفيد  - االجتماعي ومتابعة أحالمهم 

https://webapps.hesc.ny.gov/questionnaire/page.hesc?questionnaireId=58&versionNumber=4
https://webapps.hesc.ny.gov/questionnaire/page.hesc?questionnaireId=58&versionNumber=4
https://webapps.hesc.ny.gov/questionnaire/page.hesc?questionnaireId=58&versionNumber=4


 

 

  

ن  ي   Excelsior"إن منحة  قال رئيس جامعة مدينة نيويورك، فيليكس ف. ماتوس رودريغي 
الدراسية هي عنرص مهم فن

ي 
ي الوالية، بما فن

ي ال مثيل لها فن
ن الذين حرموا من  مجموعة برامج المساعدة التعليمية الت  ذلك مساعدة الطالب غي  المسجلي 

ي ظل إدارة البيت األبيض السابقة. 
ام الحاكم كومو المستمر بالحفاظ عىل   المساعدة من قبل الحكومة الفيدرالية فن ن كان الي 

ي جامعة مد Excelsiorالمساعدة المالية لمنحة 
ينة نيويورك  الدراسية أمًرا حاسًما للنجاح األكاديمي لطالب الجامعات فن

ي تشهد تحديات غي  مسبوقة."
ي هذه األوقات الت 

ي جميع أنحاء والية نيويورك فن
  وفن

  

ي خريف   22-2021الدراسية للعام األكاديمي   Excelsiorطلب منحة 
متاح للطالب الجدد الذين يلتحقون بالكلية فن

ن الذين لم يحصلوا عىل منحة  2021 ي منحة يج .Excelsiorوطالب الجامعات الحاليي 
  Excelsiorب عىل متلق 

ن عدم إكمال هذا الطلب.  ن للحصول عىل منحة  الدراسية الحاليي  الدراسية بموجب قانون والية   Excelsiorيمكن للطالب المؤهلي 

التا DREAMنيويورك للتنمية واإلغاثة والتعليم لألجانب القرص )    . هنا  ( المقدم من السناتور خوسيه بي 

  
من سكان نيويورك بجامعة مدينة نيويورك أو جامعة والية نيويورك بدون رسوم دراسية    230,000يلتحق ما يقرب من  

  الدراسية.  Excelsiorبفضل إضافة الطالب الذين يتلقون منحة 

  
قبل الطلبات حت   

ُ
  . 2021أغسطس  31ت
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