
 

 

 
 الحاكم أندرو م كومو  6/2/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكم كومو يعلن عن فائزي الجولة األولى لحافز "احصل على اللقاح وارسم مستقبلك"
  

  الفائزون يحصلون على منحة دراسية كاملة لجامعة والية نيويورك أو جامعة مدينة نيويورك
  

عاًما في والية نيويورك مؤهلون للحصول على حوافز؛ أربع عمليات   17إلى   12جميع الذين حصلوا على اللقاح من سن 
  سحب أخرى في األسابيع القادمة

  
  هنااشترك في عمليات السحب القادمة 

  
 Get Aأعلن الحاكم أندرو إم كومو اليوم عن الفائزين بالجولة األولى في حافز "احصل على اللقاح وارسم مستقبلك" )

Shot to Make Your Future( للحصول على منحة دراسية كاملة إلى إحدى كليات جامعة والية نيويورك )SUNY  )

دراسية كاملة ألي كلية أو جامعة في نيويورك، بما في ذلك  يحصل الفائزون على منحة (.CUNYأو جامعة مدينة نيويورك )

فائزين في األسبوع على  10ستقيم والية نيويورك السحب العشوائي، وستختار  الرسوم الدراسية وغرفة اإلقامة والطعام.

يتلقى الشخص،  بمجرد أن  أربعة عمليات سحب متبقية بعد هذا األسبوع. فائًزا. 50مدار خمسة أسابيع، ليصبح المجموع 

، يمكن للوالد أو الوصي القانوني االشتراك في عمليات  19-عاًما، جرعته األولى من لقاح كوفيد  17إلى   12عمره من 

لتغطية تكلفة برنامج حوافز  19-اثة والتوعية الخاصة بفيروس كوفيدستُستخدم األموال الفيدرالية لإلغ .هناالسحب القادمة 

  التطعيم هذا.
  

"إذا أردنا هزيمة كوفيد نهائيًا، فعلينا تطعيم كل فرد من سكان نيويورك، ويركز حافز "احصل على اللقاح   قال الحاكم كومو:

هذه فرصة قد تتغير بها حياة الشباب    وهي شبابنا.وارسم مستقبلك" على فئة سكانية رئيسية ذات معدالت تطعيم منخفضة: أال

في نيويورك إذا حصلوا على منح دراسية كاملة لكليات جامعة والية نيويورك أو جامعة مدينة نيويورك كمكافأة على حصولهم 

كم على قيامكم بدوركم  لذا تهانينا للجولة األولى من الفائزين بالمنح الدراسية، ونشكر على التطعيم لحماية أسرهم ومجتمعاتهم.

  في حرب واليتنا على الكوفيد".

  
  قائمة الفائزين متوفرة أدناه:

  

  ليام بورك، مقاطعة ويستتشستر، نيويورك •
  شارلوت داجوستينو، برونكس، نيويورك •
  تشيس فرنش، مقاطعة مونرو، نيويورك •
  باي تانج جيانج، كوينز، نيويورك •
  آدم جودسون، مقاطعة ألباني، نيويورك •
  هانا لي، مقاطعة ناسو، نيويورك •
  جاك لوتشيسي، مقاطعة أونتاريو، نيويورك •
  جاك مكوليف، مقاطعة كلينتون، نيويورك •
  أريانا نصر، كوينز، نيويورك •
  بيتر سميث، مقاطعة أونونداجا، نيويورك •
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التعليم العالي بوالية نيويورك من حصول الفائزين على التطعيم   تحققت وزارة الصحة بوالية نيويورك ومؤسسة خدمات

  بالفعل.
  

  سيحصل الفائزون على منح بحد أقصى أربع سنوات من الدراسة الجامعية بدوام كامل بحيث تشمل العناصر التالية:
  

  مبلغ يغطي الرسوم الدراسية داخل الوالية في جامعة والية نيويورك أو جامعة مدينة نيويورك. الرسوم: •
اإلقامة والطعام وبدالت الكتب وأدوات الدراسة والمواصالت بحد أقصى تكلفة الحضور في   الرسوم غير الدراسية: •

  كليات جامعة والية نيويورك أو جامعة مدينة نيويورك.

  

ي التخلص   قال مستشار جامعة والية نيويورك جيم ماالتراس: 
"إن حافز ’احصل عىل اللقاح وارسم مستقبلك‘ سيساعد ف 

ء تعمل جامعة والية نيويورك عىل تحقيقه منذ شهور.  -من كوفيد وترسي    ع إعادة فتح الوالية  ي
أحث أي شخص   وهو ش 

اوح عمره بي     ي هزيمة  عاًما لم يتلق لقاحه عىل االست 17و 12يتر
فادة من هذه الفرصة وهي ال تزال متاحة، فهذا يساعدنا ف 

  نهائًيا".   19-كوفيد

  

ي ’احصل عىل اللقاح   قال مستشار جامعة مدينة نيويورك، فيليكس ف ماتوس رودريجيس: 
"تهانينا لفائزين أول سحب ف 

ي واليتنا   19-كوفيد  مع التطعيم، يؤدي هؤالء الشباب من نيويورك دورهم للتخلص من وارسم مستقبلك‘. 
وترسي    ع تعاف 

ي   ومدينتنا. 
ي جامعة مدينة نيويورك حيث سيحصلون عىل المهارات والتطوير المهن 

حيب بهؤالء الطالب ف  نتطلع إىل التر
ورية للعودة االقتصادية لمنطقتنا.  ي ستكون ض 

 الذي يحتاجون إليه لالنضمام إىل القوى العاملة ذات المهارات العالية والنر

ي خريف  نتوقع  
نامج   2021بفارغ الصتر عودة آمنة إىل الحرم الجامعي ف  امج المبتكرة مثل هذا التر ونشعر باالمتنان للتر

  لتطعيم سكان نيويورك". 

  

مو ليناريس، رئيس مؤسسة خدمات التعليم العالي بوالية نيويورك:  ي سحب منحة   قال الدكتور جيير
"تهانينا للفائزين ف 

تقدم هذه المنحة فرصة فريدة للفائزين لاللتحاق   وع ’احصل عىل التطعيم وارسم مستقبلك‘! تحفت   اللقاح هذا األسب 
اوح   بالكلية دون قلق الديون أو حمل همها.  ات اآلالف من سكان نيويورك، الذين تتر ي غضون أيام قليلة فقط، رأينا عرس 

ف 
ة  17و 12أعمارهم بي    ي إجماىلي عدد التطعيمات. عاًما، يتلقون التطعيم، ما أدى إىل زيادة كبت 

إنه لمن المثت  أن أكون   ف 
ي الوقت نفسه عىل وقف  

ي المسابقة، بينما نساعد ف 
ضمن هذه المبادرة الهامة وأن نرى الحماس بي   شبابنا المشاركي   ف 

وس كورونا".    انتشار فت 

  
  .هنا، أو لتحديد موعد 19-تتوفر مزيد من المعلومات حول مكان تلقي لقاح كوفيد

  
###  
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