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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ZWYCIĘZCÓW DRUGIEJ RUNDY PROGRAMU 
„ZASZCZEP SIĘ I ZAPEWNIJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”  

  
Zwycięzcy otrzymują pełne stypendium do szkoły wyższej lub na uniwersytet 

SUNY lub CUNY  
  

Wszystkie zaszczepione dzieci w wieku od 12 do 17 lat w stanie Nowy Jork 
kwalifikują się do skorzystania z tego programu; w ciągu najbliższych tygodni 

odbędą się trzy kolejne losowania  
  

Zapisz się na nadchodzące losowania tutaj  
  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś zwycięzców drugiej rundy programu 
motywacyjnego „Zaszczep się i zapewni swoją przyszłość” (ang. Get A Shot to Make 
Your Future), w ramach którego można otrzymać pełne stypendium do szkoły SUNY lub 
CUNY. Zwycięzcy otrzymują pełne stypendium do dowolnej nowojorskiej publicznej 
szkoły wyższej lub na uniwersytet, obejmujące czesne, zakwaterowanie w pokoju i 
wyżywienie. Stan Nowy Jork przeprowadzi losowanie i wybierze 10 zwycięzców 
tygodniowo przez okres pięciu tygodni. Po tym tygodniu pozostaną trzy losowania. Gdy 
dziecko w wieku od 12 do 17 lat otrzyma pierwszą dawkę szczepionki COVID-19, rodzic 
lub opiekun prawny może zapisać je na najbliższe losowanie tutaj. Koszt programu 
zachęcającego do szczepień będzie pokryty z federalnych funduszy zapomogowych w 
związku z COVID-19.  
  

„Kluczem do odbudowy, ożywienia i rewitalizacji Nowego Jorku jest jak najszybsze 
zaszczepienie jak największej liczby uprawnionych nowojorczyków”, powiedział 
gubernator Cuomo. „Dokładamy wielu starań i jesteśmy coraz bardziej kreatywni, aby 
zaszczepić jak najwięcej osób, kierując nasze działania do grup o niższym wskaźniku 
szczepień, zwłaszcza do młodych dorosłych w wieku 12-17 lat, wśród których wskaźnik 
szczepień jest najniższy ze wszystkich grup wiekowych w stanie. Ta jedyna w swoim 
rodzaju możliwość wygrania darmowego miejsca w dowolnej publicznej szkole wyższej 
lub na uniwersytecie na terenie stanu, o wartości około 100 000 USD, jest dowodem na 
to, że szczepionka nie tylko sprawi, że będziemy bezpieczniejsi – może ona również 
znacząco wpłynąć na naszą przyszłość. Gratulujemy 10 ogłoszonym dziś zwycięzcom i 
życzymy powodzenia dzieciom oraz rodzicom, którzy z niecierpliwością czekają na 
przyszłotygodniowe losowanie.”  

  
Zwycięzcami drugiej rundy są:  

https://www.governor.ny.gov/programs/vaccination-scholarship-incentive
https://www.governor.ny.gov/programs/vaccination-scholarship-incentive


 

 

  

• 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  

  

Kanclerz uczelni SUNY, Jim Malatras, powiedział: „Zachęcanie młodych, 
niezdecydowanych osób do szczepień pomoże nam powrócić do normalności – na 
czym wszyscy skorzystamy.” Gratuluję dzisiejszym stypendystom i przyszłym 
studentom uczelni SUNY. Otrzymają oni światowej klasy edukację, która pozwoli im 
wejść na drogę do osiągnięcia dobrobytu.”  
  
Prezes New York State Higher Education Services Corporation, dr Guillermo 
Linares, powiedział: „Gratulacje dla zwycięzców z tego tygodnia losowania 
stypendium „Zaszczep się i zapewnij swoją przyszłość”'! To ekscytujące widzieć 
zwiększającą się liczbę młodych nowojorczyków, którzy są zachęcani do szczepienia 
się w celu uzyskania szansy na bezpłatne uczęszczanie do szkoły wyższej oraz 
entuzjazm, z jakim co tydzień ogłaszani są zwycięzcy. Zwiększenie liczby 
zaszczepionych młodych ludzi zmniejszy ryzyko dla wszystkich i pozwoli nastolatkom 
bezpiecznie wrócić do swoich normalnych zajęć, jeszcze przed wakacjami.”  
  

Zwycięzcy pierwszej rundy pochodzą z hrabstw Albany, Bronx, Clinton, Monroe, 
Nassau, Onondaga, Ontario, Queens i Westchester.  
  
Status zaszczepienia zwycięzców został zweryfikowany przez Departament Zdrowia 
(Department of Health) stanu Nowy Jork i New York State Higher Education Services 
Corporation.  
  
Zwycięzcy otrzymają do czterech lat studiów licencjackich w pełnym wymiarze godzin, 
które obejmują następujące elementy:  
  

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

• Inne koszty: Zakwaterowanie w pokoju i wyżywienie oraz dodatki na opłaty, 
książki, materiały i transport do wysokości kosztów uczęszczania na uczelnie 
wyższe SUNY i CUNY.  

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

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-first-round-winners-get-shot-make-your-future-vaccine-incentive
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
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