
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   10/6/2021 للنشر فوًرا: 

 
 

ز مستقبلك" ي الجولة الثانية من مسابقة "احصل عىل جرعة لتحفي 
ز
  يعلن الحاكم كومو عن الفائزين ف

  
  يحصل الفائزون عىل منحة دراسية كاملة إىل كلية مدينة نيويورك أو جامعة والية نيويورك

  
ي والية نيويورك مؤهلون للحصول عىل حوافز؛ ثالثة سحوبات   17إىل   12جميع الذين تم تطعيمهم من سن 

ز
عاًما ف

  أخرى خالل األسابيع القادمة
  

ي عمليات السحب القادمة
ز

ك ف   هنا  اشير
  

ي حافز "احصل عىل فرصة لصنع مستقبلك" للحصول عىل  أعلن الحاكم أندرو م. كومو 
اليوم عن الفائزين بالجولة الثانية ف 

يحصل الفائزون عىل منحة دراسية كاملة   منحة دراسية كاملة إىل إحدى جامعات والية نيويورك أو جامعة مدينة نيويورك. 
ي ذلك الرسوم الدراسية والمسكن والمأكل. 

ي   ألي كلية أو جامعة حكومية، بما ف 
ستدير والية نيويورك السحب العشوائ 

ي األسبوع عىل مدار خمسة أسابيع.  10وتختار 
بمجرد أن يتلقى األطفال   تبقى ثالثة سحوبات بعد هذا األسبوع.  فائزين ف 

اوح أعمارهم بي    الذين ت  ي  19- عاًما جرعتهم األوىل من لقاح كوفيد 17و   12تى
اك ف  ي االشتى

، يمكن للوالد أو الوصي القانوئ 
وس كوفيدسيتم استخدام األموال الفيدرال . هنا السحوبات القادمة  لتغطية تكلفة  19-ية لإلغاثة والتوعية الخاصة بفت 

  برنامج حوافز التطعيم هذا. 

  

ي نيويورك هو تطعيم أكتر عدد ممكن من سكان نيويورك   قال الحاكم كومو: 
ي وإعادة الحياة والتنشيط ف 

"مفتاح التعاف 
ي أرسع وقت ممكن. 

وتستهدف جهودنا مجموعات األشخاص  نحن نعمل بجد ونصبح مبدعي   لتلقيح الناس،  المؤهلي   ف 
اوح أعمارهم بي    عاًما، والذين لديهم أقل معدل   17و   12ذوي معدالت التطعيم المنخفضة، وخاصة الشباب الذين تتى

ي الوالية. 
ي العمر للفوز برحلة مجانية إىل أي كلية عامة أو جامعة  تطعيم من أي فئة عمرية ف 

ي مرة واحدة ف 
ي تأئى

إن فرصتنا التى
ي 
ا فحسب   100,000الوالية، بقيمة تقارب  ف 

ً
بل قد يجعل مستقبلك   -دوالر، هي دليل عىل أن اللقاح لن يجعلك أكتر أمان

 .
ً
ا جدا

ً
ة اليوم، ونتمت  التوفيق لألبناء واآلباء الذين ينتظرون بفارغ الصتر سحب   جيد تم اإلعالن عن تهنئة الفائزين العشر

  األسبوع المقبل". 

  
  لة الثانية هم: الفائزون بالجو 

  

• Ella Campbell, Erie County, NY  
• Emily Ghim, Queens, NY  
• Jayce Leclere, Westchester County, NY  
• Reed Livoti, Westchester County, NY  
• Natalia Low, Suffolk County, NY  
• Liam Murphy, New York, NY  
• Carrie Ng, Brooklyn, NY  
• Jack Szydlo, Monroe County, NY  
• Jasmine Thalon, Nassau County, NY  
• Isabella Wolcott, Steuben County, NY  
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ددين للحصول عىل اللقاح سيساعدنا عىل  قال مستشار جامعة والية نيويورك، جيم ماالتراس:  "إن تحفت   الشباب المتى
ي المنح الدراسية اليوم وطالب جامعة والية  جميًعا نفوز. ولهذا الغرض نحن  - العودة إىل الحياة الطبيعية 

تهانينا لمتلقى
ي المستقبل. 

  سيحصلون عىل تعليم عىل مستوى عالمي يضعهم عىل طريق االزدهار".  نيويورك ف 

  

مو ليناريس، رئيس مؤسسة خدمات التعليم العاىلي بوالية نيويورك:  ي    "تهانينا للفائزين هذا األسبوع قال الدكتور غيي 
ف 

من المثت  أن نرى ارتفاع عدد الشباب من سكان   سحب منحة تحفت   اللقاح" احصل عىل فرصة لتحقيق مستقبلك"! 
ا، كما أنه من المثت  رؤية الحماس  

ً
نيويورك الذين يتم تشجيعهم عىل التطعيم للحصول عىل فرصة االلتحاق بالكلية مجان

عدد الشباب الذين يتم تطعيمهم سيقلل من المخاطر عىل الجميع   إن زيادة حيث يتم اإلعالن عن الفائزين كل أسبوع. 
ي الوقت المناسب تماًما لفصل الصيف". 

  ويسمح للمراهقي   بالعودة بأمان إىل أنشطتهم الطبيعية، ف 

  

، برونكس، كلينتون، مونرو، ناسو، أونونداغا، أونتاريو، كويت     الفائزون بالجولة األوىل ي
ينحدرون من مقاطعات ألبائ 

 .   وويستشستى

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

  
 : ي تشمل مايىلي

  سيحصل الفائزون عىل ما يصل إىل أرب  ع سنوات من الدراسة الجامعية بدوام كامل والتى

  

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

ي كليات جامعة  الرسوم غت  الدراسية:  •
المسكن والمأكل والبدالت للكتب واللوازم والنقل حتى متوسط التكلفة ف 

  والية نيويورك أو جامعة مدينة نيويورك. 

  
ي لقاح كوفيدمزيد من المعلومات حول مكان ت
  . هنا ، أو لتحديد موعد، متاح  19-لقى

  
  

###  
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اك  إلغاء االشتى
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