
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/2/2021 פאר באלדיגע פארעפענטליכונג:

 

 

גאווערנאר קָאומאו מעלדט איבער ערשטע גורל געווינער פון 'באקומט א שַאט צו בויען אייער 
  צוקונפט' ווַאקסין באלוינונג

  
קאלעדזש אדער  CUNYאדער  SUNYגעווינער באקומען א פולע אויסגעצאלטע סקַאלערשיּפ צו א 

  אוניווערסיטעט
  

יעריגע אין ניו יארק סטעיט זענען בארעכטיגט פאר די באלוינונג; פיר   17ביז  12אלע ווַאקסינירטע 
  מער גורלות פלאנירט אין די קומענדיגע וואכן

  
  דא שרייבט זיך אן פאר קומענדיגע גורלות

  
גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן איבער די ערשטע גורל געווינער פון די 'באקומט א  

אדער   SUNYשַאט צו בויען אייער צוקונפט' באלוינונג פאר א פולע אויסגעצאלטע סקַאלערשיּפ צו א 
CUNY .ו יארק פובליק  געווינערס באקומען א פולע אויסגעצאלטע סקַאלערשיּפ צו סיי וועלכע ני סקּול

ניו יארק סטעיט וועט   קאלעדזש אדער אוניווערסיטעט, אריינרעכענענדיג שכר לימוד, און דארמיטאריס.
פיר גורלות בלייבן   געווינערס א וואך פאר א משך פון פינף וואכן. 10אנפירן די גורלות און אויסוועלן 

  19-ן זייער ערשטע דאזע פון די קָאווידיעריגע האט באקומע 17ביז  12איינמאל א  איבער נאך די וואך.
 .דאווַאקסין, קען איינע פון די עלטערן אדער א לעגאלע גַארדיען זיי איינשרייבן פאר קומענדיגע גורלות  

ן קאמיוניקאציע געלטער וועלן גענוצט ווערן צו דעקן די קאסטן  פארלייכטערונג או 19-פעדעראלע קאוויד
  פון דער וואקסינאציע באלוינונג פראגראם.

  

"אויב מיר ווילן באזיגן קָאוויד איינמאל פאר אלעמאל דארפן מיר ווַאקסינירן יעדע איינציגסטע ניו  
קאנצעטרירט זיך אויף א וויכטיגע  יארקער, און די 'באקומט א שַאט צו בויען אייער צוקונפט' באלוינונג 

האט  אונזערע יוגענטליכע", —טייל פון די בפעלקערונג וואס האט די נידעריגסטע ווַאקסינאציע ראטעס
"דאס איז א לעבנס־טוישנדע געלעגנהייט פאר יונגע ניו יארקער צו   גאווערנאר קָאומאו געזאגט.

קאלעדזשעס אין אויסטויש פארן   CUNYר אדע SUNYבאקומען פולע אויסגעצאלטע סקַאלערשיּפס צו 
מזל טוב צו אונזער ערשטע גורל  ווַאקסינירט ווערן צו באשיצן זייערע משפחות און זייערע קאמיוניטיס.

סקַאלערשיּפ געווינערס און א דאנק אייך פארן טוהן אייער חלק אין אונזער סטעיט'ס מלחמה קעגן 
  קָאוויד." 

  
  איז ווי פאלגנד:די ליסטע פון די געווינערס 

  

  NYליאם בּורק, וועסטשעסטער קַאונטי,  •
  NYשַארלאט ד'אגָאסטינָא, בראנקס,  •
  NYטשעיס פרענטש, מָאנראו קַאונטי,  •
  NYבעי טאנג זשיַאנג, קווינס,   •
  NYעדעם דזשאדסאן, אלבאני קַאונטי,  •
  NYהענע לי, נעסאו קַאונטי,  •
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  NYדזשעק לּוטשעסי, ָאנטאריאו קַאונטי,  •
  NYדזשעק מקאויליפ, קלינטאן קַאונטי,  •
  NYאריאנא נאסער, קווינס,  •
  NYּפיטער סמיט, אנאנדאגא קַאונטי,  •

  
די ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט און ניו יארק סטעיט העכערע עדיוקעישן סערוויסעס האבן 

  וס פון די געווינער.פעסטגעשטעלט די ווַאקסינאציע סטאט
  

די געווינער וועלן באקומען ביז פיר יאר פון פול־טיים ערשטע דעגרי שטודיעס וואס רעכנט אריין די  
  פאלגנדע באשטאנדטיילן:

  

א סכום וואס איז גלייך צו די שכר לימוד וואס די ניו יארק סטעיט אדער סיטי   לימוד:-שכר •
  אוניווערסיטעט בעטן אין די סטעיט.

דארמיטאריס און טאשן געלט פאר פיס, ביכער, סּוּפלייס און   קאסטן חוץ פון שכר לימוד:  •
  קאלעדזש. CUNYאדער  SUNYטראספארטאציע אזוי פיל ווי עס קאסט צו גיין צו א 

  

"די 'באקומט א   סטעיט אוניווערסיטעט ָאוו ניו יארק טשענסעלאר דזשים מאלאטראס האט געזאגט,
שַאט צו בויען אייער צוקונפט' באלוינונג וועט אונז העלפן איבערצומישן די בלאט אויף קָאוויד און  

פאר  ארבעט שוין דערויף  SUNYא זאך וואס —פארשנעלערן דאס צוריק עפענונג פון די סטעיט
יאר וואס האבן נאכנישט באקומען זייער ווַאקסין צו    17ביז   12איך טוה ערמוטיגן יעדן פון   חדשים.

איינמאל פאר  19-אויסנוצן די געלעגנהייט בשעת עס איז דא צו באקומען, און אונז העלפן באזיגן קָאוויד
  אלעמאל." 

  

CUNY ,מזל טוב צו די געווינער פון די   טשענסעלאר פעליקס וו. מַאטָאס ראדריגעז האט געזאגט"
דורכן ווַאקסינירט ווערן טוהען די יונגע ניו   ערשטע 'באקומט א שַאט צו בויען אייער צוקונפט' גורל.

הינטער אונז און צו פארשנעלערן די ערהוילונג פון אונזער   19-יארקער זייער חלק צו אוועקלייגן קָאוויד
וואו זיי וועלן באקומען די כלים און   CUNYמיר קוקן ארויס צו באגריסן די סטודענטן צו  סטעיט און סיטי. 

פראפעסיאנאלע אנטוויקלונג וואס זיי דארפן זיך צו קענען אנשליסן אין די גאר פראפעסיאנאלע ארבעטס 
מיר קוקן ארויס   וועט זיין קריטיש פאר די אויפלעבונג פון די עקאנאמיע פון אונזער ראיאן. קראפט וואס

און זענען דאנקבאר פאר  2021צו דאס זיכערע צוריקקומען פון סטודענטן צו די קעמּפוס אין הערבסט 
  אזעלכע נייע פראגראמען וואס ברענגן ניו יארקער צו ווַאקסינירט ווערן." 

  

טעיט העכערע עדזשּוקעישען סערוויסעס קערפערשאפט פרעזידענט דר. גילערמאו ניו יארק ס
"מזל טוב צו די געווינער פון די וואכיגע 'באקומט א שַאט צו בויען אייער   לינארעס האט געזאגט,

  די סקַאלערשיּפ גיבט אן אייגנארטיגע געלעגנהייט פאר די צוקונפט' ווַאקסין באלוינונג סקַאלערשיּפ גורל!
אין בלויז אפאר קורצע טעג האבן מיר געזעהן   געווינער צו גיין אין קאלעדזש אן זיך זארגן פון חובות. 

יאר אלט, קומען צו ווערן ווַאקסינירט און א באדייטנדע   17ביז  12צענדליגע טויזנטע ניו יארקער, פון 
יין א חלק פון די קריטישע  עס איז גוט צו ז פארמערונגע אין די אלגעמיינע צאל פון ווַאקסינאציעס.

אונטערנעמונג און צו זען די ענטוזיאסטישע רעאקציע צווישן אונזערע יוגענטליכע וואס נעמען אנטייל אין  
  די גורל, בשעת'ן העלפן אין די זעלבע צייט צו אפשטעלן דאס פארשפרייטונג פון די קאראנאווירּוס." 

  
ווַאקסין, אדער צו מאכן אן אּפוינטמענט, קען   19-קָאווידמער אינפארמאציע איבער וואו צו באקומען די 

  .דאמען טרעפן 
  

###  

  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
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