
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/26/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

גאווערנער קאומאו מעלדט 'באקומט א שטאך צו שאפן אייער צוקונפט' וואקסין סטימוליר צו געבן 
 CUNYאדער  SUNYיעריגע וואס ווערן וואקסינירט א געלעגנהייט צו געוואונען א פולן   17ביז  12

  בילדונג
  

יעריגע וואס ווערן וואקסינירט קענען האבן זייערע נעמען אריינגעשטעלט אין א צופעליגע  17ביז 12
  27אנהייבנדיג מאי  CUNYאדער  SUNYלאטעריע פאר א פולע בילדונג צו 

  
  געווינערס א וואך פאר פינף וואכן; פולן בילדונג אריינגערעכנט שכר לימוד, פַאנסיָאן 10

  
   דאווערן געמאלדן ווען דער גורל הייבט זיך אן שרייבט אייך איין צו  

  
גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן דעם 'באקומט א שטאך צו שאפן אייער צוקונפט'  

באטייליגערס קענען זיך   . 19יעריגע צו ווערן וואקסינירט פאר קאוויד   17ביז  12סטימוליר פאר 
אדער   SUNYאיינשרייבן אין א צופעליגע לאטעריע און קענען מעגליך געווינען א פולע בילדונג צו א 

CUNY  געווינערס באקומען א פולע בילדונג צו סיי וועלכע פובליק   .27אוניווערסיטעט אנהייבנדיג מאי
ניו יארק סטעיט וועט אנפירן מיט   קולאדזש אדער אוניווערסיטי, אריינגערעכנט שכר לימוד, און פאנסיאן.

  50פינף וואכן פאר א סך הכל פון געווינערס א וואך איבער  10דער צופעליגע לאטעריע און אויסוויילן  
פארלייכטערונג און אויסשטרעק פינאנצן וועלן גענוצט ווערן צו דעקן די   19-פעדעראלע קאוויד געווינערס.

  קאסטן פון דער וואקסינאציע סטימוליר פראגראם.
  

יט איז מיט  ''וואקסינאציע פאלן איבער דער סטעיט הייבן זיך ָאן אפצושוואכן און אונדזערע גרעסטע נו
אינגערע ניו יארקער וואס באשטייען פון א גרויסע פראצענט פאזיטיווע פאלן און האבן די נידעריגסטע 

''צו בעסער אנקומען צו די    האט גאווערנער קאומאו געזאגט.וואקסינאציע פראצענטן אין דער סטעיט,'' 
מיר ווערן שאפעריש אין אונדזערע   באפעלקערונג און צעקלאפן קאוויד, איין מאל פאר אלע מאל, דארפן

ענדערונג -יעריגע א פאטענציאלע לעבנס  17ביז   12מיר טוען אנבאטן פאר אלע  באמיאונגען.
א פולע בילדונג, מיט פאנסיאן אין סיי וועלכע קאלעדזש אדער אוניווערסיטעט אין ניו יארק   -געלעגנהייט 

ואס פריער איר ווערט וואקסינירט, האט איר מער שאנסן צו און ו  אין אן אויסבייט פארן ווערן וואקסינירט.  -
עס איז אומזיסט, מ'דארף נישט קיין אפוינטמענטס און איר האט א מעגלעכקייט צו געווינען א   -געווינען 

  פולע בילדונג, איז אויב איר האט עס נאך נישט געטון, גייט ווערן וואקסינירט.''

  
ביזגראדואיר לערנען אדער פינף יאר אין אן   פיר יאר פון פולצייטיגע  די געווינערס וועלן באקומען ביז

  פינף יעריגע באקאלאווראט פראגראם וואס איז כולל די פאלגנדע קאמפאנענטן: אפיציעלע אנערקענטע
  

לימוד אין א סטעיט אדער סיטי אוניווערסיטעט פון ניו  -א סכום וואס איז גלייך צו שכר לימוד:-שכר •
  לימוד.-סטעיט שכר-יארקס אין

פאנסיאן און וואכנגעלט פאר ביכער, שולווארג און טראנספארטאציע  לימוד קאסטן:-נישט שכר •
  קאלעדזשעס. SUNYביז דעם דורכשניטלעכן קאסט און 
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וואס וואוינען אויפן קאמפוס וועלן באקומען א העכערן פאנסיאן ווי די  סטודענטן  וואוינונג: •
אויב ס'איז נישט דא קיין וואוינונגען פאר סטודענטן אויפן קאמפוס, וועלן   ביישטאטישע סטודנטן .

   זיי באקומען דאס זעלבע וואכנגעלט ווי די סטודענטן וואס וואוינען אויפן קאמפוס.

  
דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו העלט און ניו יארק סטעיט העכערע עדיוקעישן סערוויסעס  

  קארפאראציע וועט קאנטראלירן דעם וואקסין סטאטוס פון די געווינערס.
 

SUNY ,האט געמאכט שוועריגקייטן פאר   19קאוויד  קאנצלער דזשים מאלאטראס האט געזאגט
ון ווידער, און זיי האבן געפאלגט אלעס וואס מיר האבן פארלאנגט פון זיי  אונדזערע סטודענטן ווייטער א

מיט וואקסינאציעס אלץ   אין דעם פארגאנגענעם יאר צו האלטן אונדזערע קאמפוסעס ריין און זיכער.
שליסל צו א מער נארמאלע אקאדעמישע און קאמפוס דורכלעבונג, קען דער בילדונג סטימול פארזיכערן  

אנצע קאמפוס קאמיוניטיס האבן א זיכערער און פולע קאלעדזש איבערלעבונג דעם  אונדזערע ג
  קומענדיגן הארבסט סעמעסטער.''

 
CUNY ,עס איז נייטיג מיר זאלן טון אלעס  קאנצלער פעליקס וו. מאטאס ראדריגעז האט געזאגט''

י מיר זאלן סוף כל סוף  וואס מיר קענען צו באקומען וואס מער וואקסינירטע ניו יארקער מעגליך, כד 
מיר דאנקען גאווערנער קאומאו און קוקן פאראויס צום   בייקומען דעם שרעקלעכן פובליק העלט קריזעז.

סעמעסטער וואס א וואקסינירטע סטודענטשאפט וועט העלפן   2021געזונטן און זיכערן הארבסט 
   פארזיכערן.''

 
פאראציע פרעזידענט דר. גיערמא לינארעס האט יו יארק סטעיט העכער עדיוקעישן סערוויסעס קאר נ

וואקסין סטימול צו מוטיגן ניו   NYSאיז שטאלץ צו זיין א טייל פון גאווערנער קאומאוס  HESC'' געזאגט,
יארקס יוגנט צו ווערן וואקסינירט און העלפן פארטרייבן דעם אלגעמיינעם נומער פון פאזיטיווע פאלן אין  

- האבן געזען א היפש העכערונג אינעם נומער פון ניו יארקער וואס זענען פול כאטש מיר ניו יארק סטעיט.
ואקסינירט, איז עס נאך אלץ קריטיש מיר זאלן ווייטער וואקסינירן וויפיל מענטשן מעגליך, צו העלפן  ו

מיט א געלעגנהייט צו באקומען אן אומזיסטע אלע הוצאות געדעקט צו סיי   פארמידן די פארשפרייטונג.
צוויי אדער פיר יאר קאלעדזש, איז נישטא קיין בעסערע צייט ווי יעצט צו   SUNYאדער  CUNYעלכע וו

  פארזיכערן אונדזער יוגנט זענען וואקסינירט זיך צו שיצן און אלע ניו יארקער.''
 

ניו יארק סטעיטס קלינישע קאנסולטאטיווע , האט גאווערנער קאומאו אנגענומען די 12אין מאי 
צו שוין איינפירן די פארברייטערטן באניץ פון דער אויטאריזאציע   ספעציעלע קאמיסיעס רעקאמענדאציע

יעריגע וואס זענען שוין    17ביז   12אלע  יעריגע. 15ביז  12וואקסין פאר  19-פונעם פייזער קאוויד
  וואקסינירט זענען פאסיג פארן סטימול נישט קוקנדיג אויף ווען זיי האבן באקומען דעם וואקסין.

  
###  
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