
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/19/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט עקסעלסיאר שטודיר־סטיפענדיע אפליקאציע פאר נייע אפליקאנטן 
  אקאדעמישע יאר 2021-22פאר דער 

  
SUNY  אוןCUNY  א יאר קענען  $125,000סטודענטן וואס זייערע פאמיליעס פארדינען ווייניגער ווי

  זיך אנווענדן פאר שכר־לימוד־לאזע קאלעדזש 
  

גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז די אפליקאציע פאד דעם עקסעלסיאר שטודיר־ 
פאר נייע אפליקאנטן פאר דעם אקדעמישן יאר    יעצט אפן( איז Excelsior Scholarshipסטיפענדיע )

2021-22.  
  

דער עקסעלסיאר שטודיר־סטיפענדיע, אינאיינעם מיט אנדערע געהילפס פראגראמען, ערלויבט  
צוויי־יעריגע אדער פיר־יעריגע   CUNYאדער  SUNYפולצייטיגע סטודענטן זיך צו שטודירן אין א 

  קאלעדזש אינגאנצן פטור פון שכר־לימוד.
  

דעם סטעיט, איז היינט נאך וויכטיגער פון  "צוליב די עקאנאמישע שוועריקייטן פאר פאמיליעס איבער 
אלעמאל אז סטודענטן האבן צוטריט צו פינאנציעלע שטיצע וואס ערמעגליכט זיי צו רעאליזירן דעם טרוים  

פון א ריכטיגער בילדונג אומאפהענגיג אין ראסע, עקאנאמישע אומשטענדן, אדער סאציעלע סטאטוס,"  
סעלסיאר שטודיר־סטיפענדיע באזארגט די פינאנציעלע "דער עק האט גאווערנער קאומאו געזאגט.

רעסורסן פאר צענדליג־טויזנטע סטודענטן צו באקומען א הויך־קוואליטעטישע בילדונג אין ניו יארקס  
  וועלט־קלאסישער "עדזוקעישען סיסטעם" אן דעם עול פון דאגות און חובות." 

  
, דארף דאס  2021-22פאר דעם אקדעמישן יאר עקסעלסיאר שטודיר־סטיפענדיע  זיך צוצופאסן פאר אן

דער   א יאר. $125,000הויזגעזונט פארדינען פעדעראלע ֿפַאר־שטייער פארדינסטןנישט מער ווי  
   סטודענט דארף אויך זיין צוגעפאסט מיט די פאלגנדע באדינגונגען:

  צוויי־יעריגע אדער פיר־יעריגע קאלעדזש CUNYאדער  SUNYפלאנירן צו שטודירן אין א   •
שטודיע קרעדיטס יערליך פאר זייער שטודיע פראגראם )אררינגערעכנט זומער און   30פארדינען  •

  ווינטער סעמעסטערס(
שטיין אויפ׳ן וועג צו גראדואירן צייטליך מיט א צוויי־יעריגע אסאוסיעט־דיפלאם אדער א פיר־  •

  יעריגע באקאלאוואר־דיפלאם.
י סטיפענדיע באקומער מוזן אויך פלאנירן צו וואוינען אין דעם סטעיט ניו יארק דורכאויס די צייט  ד •

  וואס זיי באקומען דעם סטיפענדיע.
  

דר. גיערמאו לינארעס, פרעזידענט פון דער "ניו יארק סטעיט הייער עדזשוקעישען סערוויסעס  
( האט New York State Higher Education Services Corporationקארפארעישען" )

"איך אפלאדיר גאווערנער קאומאו פאר זיין אנטשלאסנקייט צו באזייטיגן פינאנציעלע מכשולות געזאגט, 
ווערטפולע בילדונגס פראגראמען ווי די   און העלפן קעמפן אומיושר אין אינזער עדזוקעישען סיסטעם.

עקסעלסיאר שטודיר־סטיפענדיע פראגראם קענען באזארגן געלעגנהייטן פאר סטודענטן צו דערגרייכן  

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


 

 

זייערע שטודיע צילן אן קיין פינאנציעלע מניעות, און עפענען דעם טיר פאר בעסערע געלעגנהייטן פאר  
  טויזנטער." 

  
SUNY כאטש מיר זענען דערמוטיגט צו קענען ענדליך זיך   אט געזאגט,קאנצלער דזשים מאטראס ה"

אומקערן צו א נארמאלקייט צושטאנד אויף אונזערע קאמפוסן דעם הארבסט, וועלן די עקאנאמישע 
צוטריט צו קאלעדזש מיט  שוועריגקייטן צוליב דעם קאוויד אנהאלטן פילע יארן אין דער צוקונפט.

מענטשן זאלן נישט דארפן אננעמען שווערע   ינט וויכטיגער ווי אלעמאל.פינאנציעלע ערלויבעניש איז הי
סכומים חובות צו קענען באצאלן פאר קאלעדז, בשעת זייערע פאמיליעס ליידן און קומען צו זיך צוריק פון  

דער עקסעלסיאר שטודיר־סטיפענדיע וועט געבן אלע ניו יארקער   די עקאנאמישע נאכווייענישן פון קאוויד.
אמת׳ער שאנס אויף צו באקומען א וועלטס־קלאסישע בילדונג, דערגרייכן סאציעלע באוועגונג, און  אן 

אומאפהענגיג אין וויאזוי זייערע פאמיליעס זענען געשעדיגט געווארן דורך דעם   -דערפילן זייער טרוים 
  ." 19-קאוויד

  
CUNY לסיאר שטודיר־סטיפענדיע  , "דער עקסעקאנצלער פעליקס וו. מאטאס ראדריגעז האט געזאגט

איז א וויכטיגע טייל פון דעם סטעיטס אומפארגליכענע פארטפעל פון שכר־לימוד הילף פראגראמען,  
אריינגערעכנט הילף פאר נישט־דאקומירטע סטודענטן וואס זענען אפגעזאגט געווארן הילף דורך די  

גאווערנער קאומאוס  יע.פעדעראלע רעגירונג במשך די פריערדיגע ווייסן־הויז אדמיניסטראצ
אנגעהאלטענע אנטשלאסנקייט צו פרעזערווירן דעם פינאנציעלע געהילף פון דעם עקסעלסיאר שטודיר־

סטיפענדיע איז געווען קריטיש וויכטיג פאר די אקאדעמישע ערפאלג פון די קאלעדז סטודענטן אין  
CUNY טן פון אומדערהערטע און איבער דעם גאנצן ניו יארק סטעיט במשך די לעצטיגע ציי

  שוועריגקייטן." 
  

עקסעלסיאר שטודיר־סטיפענדיע איז אפן פאר ערשט־מאליגע סטודענטן וועלכע גייען   2021-22דער 
און עקזיסטירנדע סטודענטן וועלכע האבן נאך קיינמאל נישט  2021 אריין אין קאלעדזש אין הארבסט

עקזיסטירנדע עקסעלסיאר שטודיר־סטיפענדיע   באקומען דעם עקסעלסיאר שטודיר־סטיפענדיע. 
סטודענטן וואס זענען צוגעפאסט פאר דעם עקסעלסיאר  באקומער זאלן נישט אויספילן דעם אפליקאציע.

 DREAMשטודיר־סטיפענדיע אונטער דער סענאטאר האזע פעראלטא ניו יארק סטעיט "דרים אקט" )
Act  דא אנווענדן ( קענען זיך.  

  
דארפן באצאלן  אן דאס SUNYאדער  CUNYניו יארק איינוואוינער שטודירן זיך אין  230,000קרוב צו  

שכר־לימוד, אדאנק דאס צוקומען פון סטודענטען וועלכע באקומען דעם עקסעלסיאר שטודיר־
  סטיפענדיע.

  
  . 2021, 31אפליקאציעס וועלן אנגענומען ווערן ביז אוגוסט 

  
###  
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