
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/10/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט צווייטע רונדע געווינער פון ׳נעמט אן איינשפריץ אויף צו שאפן אייער  
  צוקונפט׳ אינצענטיוו

  
סובווענץ צו א ׳סוני׳ אדער ׳קוני׳ קאלעדזש אדער  -געווינער וועלן באקומען א פולע שטודיע

  אוניווערסיטעט
  

יאר אלט אין ניו יארק סטעיט בארעכטיגט פאר דעם אינצענטיוו;   17ביז  12אלע וואקסינירטע פון 
  נאך דריי גורלות אין די קומענדע וואכן

  
  דא שרייבט זיך איין פאר קומענדיגע גורלות

  
ו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן דער צווייטע רונדע געווינער פון ׳נעמט אן איינשפריץ  גאווערנער ענדר

 סובווענץ צו א ׳סוני׳ אדער ׳קוני׳ שולע-אויף צו שאפן אייער צוקונפט׳ אינצענטיוו פאר א פולע שטודיע
געווינערס באקומען א פולע בילדונג פון סיי וועלכע פובליק קאלעדזש אדער אוניווערסיטעט,  

ניו יארק סטעיט וועט אנפירן מיט דער צופעליגע לאטערי און   אריינגערעכנט שטודיע קאסטן און וואוינונג.
נאך דריי גורלות   געווינערס. 50געווינערס א וואך איבער פינף וואכן פאר א סך הכל פון  10אויסוועלן 

יעריגע האט באקומען זייער ערשטע דאזע  17ביז   12איינמאל א  וועלן פארקומען נאך די יעצטיגע וואך. 
ווַאקסין, קען איינע פון די עלטערן אדער א לעגאלע גַארדיען זיי איינשרייבן פאר   19-פון די קָאוויד

פארלייכטערונג און אויסשטרעק פינאנסירונג וועלן געניצט   19-פעדעראלע קאוויד .דאקומענדיגע גורלות 
  ווערן צו דעקן די קאסטן פון דער וואקסינאציע אינצענטיוו פראגראם.

  

ן אויפגעלעבט ווערן איז דאס וואקסינירן ווי מער  דאס שליסל צו ניו יארק׳ס ערהוילונג, צוריק געבוירן או" 
"מיר ארבעטן שווער   האט גאווערנער קאומאו געזאגט. בארעכטיגטע ניו יארקער ווי שנעלער מעגליך," 

און קומען אויף מיט המצאות אז איינשפריצן זאלן אנקומען אין ארעמעס, און מיר צילן אונזערע  
און   12וואקסינאציע ראטעס, איבערהויפט די אינגווארג צווישן   באמיאונגען צו גרופעס מיט נידעריגערע

יאר, וועלכע האבן די נידעריגסטע וואקסינאציע ראטעס פון סיי וועלכע עלטער גרופע אין דעם   17
לעבן׳דיגע געלעגנהייט צו געווינען א בחנם׳דיגע בילדונג אין סיי וועלכע  -אין-מאל-אונזער איין סטעיט.

, איז א  $100,000דער אוניווערסיטעט אין דעם סטעיט, א ווערט פון אומגעפער  פובליק קאלעדזש א
באווייז אז דער וואקסין וועט נישט נאר פארזיכערן אייער געזונט נאר עס קען אייך שאפן אייער גאנצן  

און  געווינער היינט אנאנסירט, און וואונשן דעם בעסטן גליק צו קינדער  10איך קאנגראטוליר די  צוקונפט.
  עלטערן וואס ווארטן שוין מיט חשק אויף דעם גורל נעקסטע וואך." 

  
  די צווייטע רונדע געווינער זענען:

  
  

"אינצענטיוויזירן אינגערע, מער צווייפלדיגע   ראס האט געזאגט,׳סוני׳ קאנצעלאר דזשים מאלאט
און צו דעם ענדע   -מענטשן זיך צו לאזן וואקסינירן וועט אונז העלפן זיך אומקערן צו מער נארמאלקייט 

איך קאנגראטוליר די היינטיגע סקאלערשיפ באקומען און צוקונפטיגע ׳סוני׳   זענען מיר אלע געווינער.

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


 

 

זיי וועלן באקומען אן ערשטראנקיגע עדוקעישען וואס וועט זיי שטעלן אויפ׳ן וועג צו   ענטן.קאלעדזש סטוד
  ערפאלג." 

  
ניו יארק סטעיט העכערע עדיוקעישן סערוויסעס קארפארעישען פרעזידענט דר. גיערמא לינארעס  

צו שאפן אייער  "איך קאנגראטוליר די וואכעדיגע געווינער אין דעם נעמט אן איינשפריץ  האט געזאגט,
עס פרייט מיר צו זען דער געוואוקס אין די צאל אינגע ניו   צוקונפט׳ וואקסין אינצענטיוו סקאלערשיפ גורל!

יארקער וואס זענען דערמוטיגט זיך צו וואקסינירן פאר א שאנס צו גיין אין קאלעדזש פאר אומזיסט, און  
פארמערן   ך ווען די געווינער ווערן אויסגערופן.עס פרייט מיר אויך צו זען דעם דערהייטערונג יעדע ווא 

דער צאל אינגע מענטשן וואס זענען וואקסינירט וועט פארמינערן דער געפאר פאר יעדן און וועט  
ערמעגליכן פאר אינגע מענטשן זיך אומצוקערן צו זייערע נארמאלע אקטיוויטעטן, פונקט אין צייט פאר׳ן  

  זומער." 
  

קומען פון אלבאני, בראנקס, קלינטאן, מאנראו, נאסאוי, אנאנדאגא, אנטעריאו,  ערשטע רונדע געווינער
  טיס.קווינס, און וועסטשעסטער קאונ

  
דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו העלט און ניו יארק סטעיט העכערע עדיוקעישן סערוויסעס  

  קארפאראציע האט באשטעטיגט דעם וואקסין סטאטוס פון די געווינער.
  

די געווינער וועלן באקומען ביז פיר יאר פולצייטיגע באקאלאווער שטודירן בחנם וועלכע עס אנטהאלט די 
   דע טיילן:פאלגנ

  

א סכום וואס איז גלייך צו די שטודיר קאסטן אין א סטעיט אדער סיטי   שטודיר קאסטן: •
  אוניווערסיטעט לויט די ראטע פאר איינוואוינער אין דעם סטעיט.

וואוינונג קאסטן, ווי אויך באשטימטע סומעס פאר ביכער, סופלייס, און   אנדערע קאסטן: •
  אדער ׳קוני׳ קאלעדזשעס. טראנספארטאציע ביז דעם סכום פון שטודיר קאסטן אין ׳סוני׳

  
ווַאקסין, אדער צו מאכן אן אּפוינטמענט, קען   19-מער אינפארמאציע איבער וואו צו באקומען דעם קָאוויד

  .דאמען טרעפן 
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