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 الحاكم أندرو م كومو   26/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

أعلن الحاكم كومو عن منحة "احصل عىل فرصة لتحقيق مستقبلك" من خالل إعطاء األشخاص الذين أخذوا اللقاح  
ي جامعة والية نيويورك ) 17إىل   12البالغة أعمارهم من 

 
( أو جامعة  SUNYعام الفرصة للفوز بمنحة دراسية كاملة ف

  (CUNYمدينة نيويورك )

  
ي للحصول عىل منحة   17إىل   12يمكن لألشخاص من 

ي السحب العشوائ 
 

عاًما ممن تم تطعيمهم إدخال أسمائهم ف
  مايو 27ابتداًء من   CUNYأو  SUNYدراسية كاملة إىل 

  
ي األسبوع لمدة خمسة أسابيع عىل منحة دراسية كاملة تشمل الرسوم الدراسية والمسكن   10سيحصل 

 
فائزين ف

  والمأكل
  

 هنا  بالتسجيل ليتم إعالمك عند بدء السحبقم 

  
ن  اوح أعمارهم بي  و   12أعلن الحاكم أندرو إم كومو اليوم عن حافز "احصل عىل فرصة لصنع مستقبلك" لألشخاص الذين تتر

ي للجوائز ويحتمل أن يحصلوا عىل منحة   . 19- للتطعيم ضد كوفيدعاًما   17
ي سحب عشوائ 

ن الدخول فن يمكن للمشاركي 
يحصل الفائزون عىل منحة دراسية كاملة ألي كلية أو جامعة  مايو.  27بدًءا من  CUNYأو  SUNYدراسية كاملة إىل كلية  

ي ذلك الرسوم الدراسية والمسكن والمأكل. 
ي وتختار  حكومية، بما فن

ي   10ستدير والية نيويورك السحب العشوائ 
فائزين فن

التوعية الخاصة  سيتم استخدام األموال الفيدرالية لإلغاثة و  فائًزا.  50األسبوع عىل مدار خمسة أسابيع ليصبح المجموع 
وس كوفيد   لتغطية تكلفة برنامج حوافز التطعيم هذا.  19- بفت 

  

ي التباطؤ، وأكتر حاجة ملحة لدينا هي مع سكان نيويورك  قال الحاكم كومو: 
ي جميع أنحاء الوالية فن

"بدأت معدالت التطعيم فن
ي الوال 

ة من الحاالت ولديهم أقل نسبة تطعيم فن للوصول بشكل أفضل إىل هؤالء السكان   ية. الشباب الذين يشكلون نسبة كبت 
ي جهودنا. 

ن   وهزيمة كوفيد مرة واحدة وإىل األبد، نحتاج إىل اإلبداع فن اوح أعمارهم بي  نحن نقدم لجميع األشخاص الذين تتر
ي نيويورك  -عاًما فرصة لتغيت  حياتهم   17و   12

ي أي كلية أو جامعة حكومية فن
مقابل   - منحة دراسية كاملة، ومسكن ومأكل فن

ي الفوز  الحصول عىل التطعيم. 
ا فرصة   - وكلما تم تطعيمك مبكًرا، زادت فرصك فن

ً
، وال توجد مواعيد، ولديك أيض ي

إنه مجائن
  للفوز بمنحة دراسية كاملة، لذلك إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، فاحصل عىل اللقاح". 

  

ي برنامج درجة  سيحصل الفائزون عىل ما يصل إىل أرب  ع سنوات من الدراسة ال
جامعية بدوام كامل أو خمس سنوات فن

 :   البكالوريوس المعتمد لمدة خمس سنوات والذي يتضمن مايىلي

  

ي جامعة والية أو مدينة نيويورك لتغطي الرسوم داخل الوالية.  الرسوم:  •
  مبلغ يساوي الرسوم الدراسية فن

ي كليات جامعة  الرسوم غير الدراسية:  •
المسكن والمأكل والبدالت للكتب واللوازم والنقل حتر متوسط التكلفة فن

  والية نيويورك. 

ي الحرم الجامعي ع  اإلقامة:  •
ىل غرفة أعىل وبدل إقامة أعىل من الطالب  سيحصل الطالب الذين يعيشون فن

 . ن ، فسيحصلون عىل نفس البدل الذي يحصل عليه   المتنقلي  ي الحرم الجامعي
إذا لم يكن السكن متاًحا للطالب فن
 . ي الحرم الجامعي

  الطالب الذين يعيشون فن

  

https://forms.ny.gov/s3/Get-Notified-When-Lottery-Registration-Begins


 

 

  ن حالة التطعيم للفائزين. ستتحقق وزارة الصحة بوالية نيويورك ومؤسسة خدمات التعليم العاىلي بوالية نيويورك م
 

وس كوفيد قال مستشار جامعة والية نيويورك، جيم ماالتراس:  طالبنا مراًرا وتكراًرا، وقد فعلوا كل ما   19-"لقد تحدى فت 
ا. 
ً
ي إلبقاء حرمنا الجامعي مفتوًحا وآمن

نظًرا ألن التطعيمات هي المفتاح لتجربة أكاديمية وحرم   طلبناه منهم خالل العام الماضن
ي ضمان تمتع مجتمعات الحرم الجامعي ب 

أكملها بتجربة  جامعي أكتر طبيعية ، يمكن أن يساعد حافز المنح الدراسية هذا فن
ي فصل الخريف هذا ". 

   جامعية آمنة وكاملة فن
 

 : ي وسعنا لتطعيم أكتر  قال مستشار جامعة مدينة نيويورك ، فيليكس ف. ماتوس رودريغير 
وري أن نبذل كل ما فن "من الضن

ا من التغلب عىل أزمة الصحة العامة المخيفة هذه.  ً حاكم كومو  نشكر ال عدد ممكن من سكان نيويورك حتر نتمكن أخت 
ن عىل ضمانه".  2021ونتطلع إىل الفصل الدراسي الصحي واآلمن لخريف    والذي سيساعد الطالب المتطعمي 

 
مو ليناريس:  بأن تكون جزًءا من   HESC"تفخر قال رئيس مؤسسة خدمات التعليم العاىلي بوالية نيويورك الدكتور غيير

ي خفض العدد اإلجماىلي  التابع للحاكم كومو لتشجيع شباب نيويو  NYSحافز لقاح 
ي التطعيم والمساعدة فن

رك عىل تلقر
ي نيويورك. 

ي عدد سكان نيويورك الذين تم تطعيمهم   لحاالت كوفيد اإليجابية فن
ا فن ً عىل الرغم من أننا شهدنا ارتفاًعا كبت 

ي 
ي أرسع وقت ممكن للمساعدة فن

ي تطعيم أكتر عدد ممكن من األشخاص فن
منع انتشار  بالكامل، فمن األهمية أن نستمر فن

، مدتها سنتان أو أرب  ع سنوات.   SUNYأو  CUNYمع فرصة الحصول عىل منحة دراسية شاملة إىل أي جامعة  المرض. 
  ليس هناك وقت أفضل من اآلن لضمان تطعيم شبابنا لحماية أنفسهم وجميع سكان نيويورك". 

 
ي 
خيص   وحدة العمل االستشارية الرسيرية لوالية نيويورك  مايو، وافق الحاكم كومو عىل توصية 12فن بالتنفيذ الفوري لتر

ن  لألشخاص الذي 19-االستخدام الموسع للقاح فايزر ضد مرض كوفيد اوح أعمارهم بي 
جميع األشخاص   عام.  15و  12ن تتر

ن   اوح أعمارهم بي  عاًما والذين تم تطعيمهم مؤهلون للحصول عىل الحافز بغض النظر عن وقت تلقيهم   17و   12الذين تتر
  اللقاح. 
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