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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ZWYCIĘZCÓW PIERWSZEJ RUNDY 
PROGRAMU ZACHĘT DO SZCZEPIEŃ „GET A SHOT TO MAKE YOUR FUTURE”  

  
Zwycięzcy otrzymają pełne stypendium do college'u lub uniwersytetu SUNY lub 

CUNY  
  

Do otrzymania zachęty kwalifikują się do wszystkie zaszczepione młode osoby w 
wieku od 12 do 17 lat zamieszkujące stan Nowy Jork; w ciągu najbliższych 

tygodni odbędą się cztery kolejne losowania  
  

Zapisz się na nadchodzące losowania tutaj  
  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj zwycięzców pierwszej rundy programu 
motywacyjnego „Get A Shot to Make Your Future” („Zaszczep się, aby zapewnić sobie 
przyszłość”), w ramach którego można otrzymać pełne stypendium do uczelni SUNY 
lub CUNY. Zwycięzcy otrzymają pełne stypendium do publicznej szkoły wyższej lub na 
uniwersytet na terenie stanu Nowy Jork, obejmujące czesne, zakwaterowanie i 
wyżywienie. Stan Nowy Jork przeprowadzi losowanie i wybierze 10 zwycięzców 
tygodniowo przez okres pięciu tygodni. Po tym tygodniu pozostaną cztery losowania. 
Gdy młoda osoba w wieku od 12 do 17 lat otrzyma pierwszą dawkę szczepionki 
przeciw COVID-19, rodzic lub opiekun prawny może zapisać je na nadchodzące 
losowania tutaj. Koszt programu zachęcającego do szczepień będzie pokryty z 
federalnych funduszy zapomogowych w związku z COVID-19.  
  

Jeśli chcemy pokonać COVID raz na zawsze, musimy zaszczepić każdego 
mieszkańca stanu Nowy Jork, a program „Get A Shot to Make Your Future” dotyczy 
kluczowej grupy demograficznej o najniższych wskaźnikach szczepień – naszej 
młodzieży”, powiedział Gubernator Cuomo. „Jest to szansa na dokonanie życiowej 
zmiany dla młodych mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy mogą otrzymać pełne 
stypendium na uczelnie SUNY lub CUNY w zamian za przyjęcie szczepionki, aby 
chronić ich rodziny i lokalną społeczność. Tak więc gratulacje dla naszej pierwszej 
grupy stypendystów i dziękuję za wywiązanie się z indywidualnego obowiązku w 
ramach naszej stanowej walki z COVID”.  

  
Lista zwycięzców dostępna jest poniżej:  
  

• Liam Burke, hrabstwo Westchester, NY  
• Charlotte D'Agostino, Bronx, NY  
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• Chase French, hrabstwo Monroe, NY  
• Bai Tang Jiang, Queens, NY  
• Adam Judson, hrabstwo Albany, NY  
• Hannah Lee, hrabstwo Nassau, NY  
• Jack Lucchesi, hrabstwo Ontario, NY  
• Jack McAuliffe, hrabstwo Clinton, NY  
• Ariana Nasr, Queens, NY  
• Peter Smith, hrabstwo Onondaga, NY  

  
Status zaszczepienia zwycięzców będzie weryfikowany przez Departament Zdrowia 
stanu Nowy Jork i New York State Higher Education Services Corporation.  
  
Zwycięzcy otrzymają dofinansowanie maksymalnie na cztery lata dziennych studiów 
licencjackich, które obejmuje następujące elementy:  
  

• Czesne: Kwota równa wysokości czesnego na uczelni State University of New 
York lub City University of New York.  

• Inne koszty: Zakwaterowanie, wyżywienie i dodatek na zakup książek, 
przyborów i pokrycie kosztów transportu w wysokości średnich kosztów studiów 
w uczelniach wyższych SUNY lub CUNY.  

  

Jim Malatras, Rektor State University of New York, powiedział: „Zachęta ‘Get A 
Shot to Make Your Future’ pomoże rozpocząć nowy rozdział w walce z COVID i 
przyspieszyć ponowne otwarcie stanu – coś, do czego uniwersytet SUNY zmierzał od 
wielu miesięcy. Zachęcam wszystkich w wieku od 12 do 17 lat, którzy nie przyjęli 
jeszcze szczepionki, aby skorzystali z tej możliwości, póki jest ona jeszcze dostępna, i 
pomogli nam raz na zawsze uporać się z COVID-19”.  

  

Félix V. Matos Rodríguez, Rektor CUNY, powiedział: „Gratulujemy zwycięzcom 
pierwszego losowania 'Get a Shot to Make your Future'. Szczepiąc się, ci młodzi 
mieszkańcy stanu Nowy Jork robią to, co do nich należy, aby pokonać COVID-19 i 
przyspieszyć powrót do normalności w naszym stanie i mieście. Z niecierpliwością 
czekamy na przyjęcie tych studentów do CUNY, gdzie zdobędą umiejętności i 
możliwości rozwoju zawodowego, którego potrzebują, aby dołączyć do wysoko 
wykwalifikowanej kadry, która będzie kluczowa dla ekonomicznego rozwoju naszego 
regionu. Z niecierpliwością oczekujemy na bezpieczny powrót do kampusu jesienią 
2021 roku i jesteśmy wdzięczni za innowacyjne programy, takie jak ten, dzięki którym 
mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą się zaszczepić”.  

  

Prezes New York State Higher Education Services Corporation, dr Guillermo 
Linares, powiedział: „Gratulacje dla wylosowanych w tym tygodniu stypendystów 
programu 'Get a Shot to Make your Future'! Stypendium to oferuje nagrodzonym 
wyjątkową możliwość studiowania bez zmartwień i zaciągania długów. W ciągu 
zaledwie kilku krótkich dni byliśmy świadkami zaszczepienia dziesiątek tysięcy 
mieszkańców stanu Nowy Jork w wieku od 12 do 17 lat oraz znacznego wzrostu 
ogólnej liczby szczepień. To ekscytujące być częścią tej jakże ważnej inicjatywy i 



 

 

widzieć entuzjazm wśród młodych ludzi, którzy biorą udział w konkursie, a 
jednocześnie pomagają powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa”.  

  
Więcej informacji o tym, gdzie można otrzymać szczepionkę COVID-19 lub umówić się 
na wizytę, można znaleźć tutaj.  
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