
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   17/2021/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

ي الجولة الثالثة من برنامج حافز "احصل عىل اللقاح وابن مستقبلك"
 
  الحاكم كومو يعلن عن الفائزين ف

  

  الفائزون يحصلون عىل منحة دراسية كاملة إىل جامعة والية نيويورك أو جامعة مدينة نيويورك
  

ي والية نيويورك مؤهلون للحصول عىل حوافز؛ ثالث   17إىل  12جميع الذين حصلوا عىل التطعيم من سن 
 

عاًما ف
  عمليات سحب أخرى خالل األسابيع القادمة

  

ي عمليات السحب القادمة
 

ك ف   هنا اشتر
  

ي حافز "احصل عىل اللقاح وابن مستقبلك" )
 Get A Shotأعلن الحاكم أندرو م كومو اليوم عن الفائزين بالجولة الثالثة ف 

to Make Your Future( للحصول عىل منحة دراسية كاملة إلحدى مدارس جامعة والية نيويورك )SUNY أو جامعة )
يحصل الفائزون عىل منحة دراسية كاملة ألي كلية أو جامعة حكومية، وتشمل الرسوم الدراسية  (. CUNYمدينة نيويورك )

ي وتختار  وغرفة لإلقامة والطعام. 
ي األسبوع عىل مدار خمسة أسابيع. فائ 10ستقيم والية نيويورك السحب العشوائ 

 زين ف 

اوح أعمارهم بي     تتبقى ثالث عمليات سحب بعد هذا األسبوع.  عاًما جرعتهم   17و 12بمجرد أن يتلقى األطفال الذين تتى
ي عمليات السحب القادمة 19-األوىل من لقاح كوفيد 

اك ف  ي االشتى
سيتم استخدام   . هنا ، يمكن للوالد أو الوصي القانوئ 

وس كوفيد   لتغطية تكلفة برنامج حوافز التطعيم هذا.  19-األموال الفيدرالية لإلغاثة والتوعية الخاصة بفت 

  

وس كوفيد وعىل الرغم من أ قال الحاكم كومو:    70ننا وصلنا إىل معدل تطعيم بنسبة "اللقاح هو أفضل سالح نملكه ضد فت 
ي المائة، ال يزال لدينا المزيد من العمل الذي يتعي   علينا القيام به لتطعيم كل فرد من سكان نيويورك. 

ال يزال سكان  ف 
اوح أعمارهم بي    ي الوالية، وهذا الحافز يقدم لمن تتى

 يتمتعون بأدئ  معدالت التطعيم ف 
ً
ًما  عا 17و 12نيويورك األصغر سنا

تهانينا وشكًرا للفائزين بجولة السحب   فرصة فريدة لتحديد مستقبلهم مقابل تطبيق إجراءات لحماية أنفسهم وأحبائهم. 
  لقد قدمت خدمة رائعة لمجتمعاتك".  - الثالثة 

  

  الفائزون بجولة السحب الثالثة هم: 

  

  كيىلي موسكوسو يانس، مقاطعة ناسو، نيويورك  •

و، مقاطعة ناسو، نيويورك  •   فيكتوريا رومت 

، نيويورك •   نياجا الند، بروكلي  

، مقاطعة أوتسيجو، نيويورك •   جوردان جالوست 

، مقاطعة سوفولك، نيويورك •   إميىلي برودسكي

ستيد، مقاطعة مونرو، نيويورك •   نيكوالس كت 

  نيويورك بريان هوفمان، مقاطعة إيري، •

  ألكسندر سوسا، مقاطعة سوفولك، نيويورك •

  ماديسون بنينجتون، مقاطعة إيري، نيويورك •

، نيويورك •   ريان هسو، كويت  

  

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


 

 

ي إنهاء الجائحة من خالل  قال مستشار جامعة والية نيويورك، جيم ماالتراس: 
 ف 
ً
"لقد أحرز سكان نيويورك تقدًما هائال

ا  لكن يجب علينا االستمرار  التطعيم. 
ً
ا عىل استيعاب فوائد التطعيم أيض

ً
ي مساعدة السكان األصغر سن

وحافز "احصل   - ف 
أهن   الفائزين بالجولة الثالثة عىل حصولهم   عىل اللقاح وابن مستقبلك" طريقة رائعة لمساعدتنا عىل تحقيق هذا الهدف. 

ي أرسة جامعة والية نيويورك. 
نحة، سيتاح لهم إىل العديد من الفرص  من خالل هذه الم عىل منحة دراسية، ونرحب بهم ف 

  والتعليم عاىلي الجودة الذي سيؤهلهم للنجاح". 

  

"تهانينا وشكًرا للفائزين الجدد عىل قيامهم بدورهم   : قال مستشار جامعة مدينة نيويورك، فيليكس ف ماتوس رودريجيس
ي من هذه الجائحة المروعة. 

ي ترسي    ع التعاف 
سيكون التعليم جزًءا ال يتجزأ من عودة ظهور نيويورك، ولم يكن   للمساعدة ف 

ي بناء المهارات الالزمة لالنضمام إىل القوى ال
ي  هناك وقت أفضل لحضور كلية جامعة مدينة نيويورك والبدء ف 

عاملة ف 
ي إعادة البناء بشكل أفضل ". 

  المنطقة والمساعدة ف 

  

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

ية للقاح" احصل عىل اللقاح وابن مستقبلك".  ما زلنا نرى، ومع األسبوع الثالث للسحب،   السحب عىل المنحة التحفت  
اوح أعمارهم بي    ي عدد األشخاص الذين تتى

ي  17و 12ارتفاًعا ف 
عاًما من يتلقون التطعيم، مع انخفاض معدالت اإلصابة ف 

وس   نحاء واليتنا. جميع أ ي مواجهة هذا الفت 
ي ذلك الشباب، الطريقة األكيدة لمساعدتنا ف 

تطعيم جميع سكان نيويورك، بما ف 
ي إعادة نيويورك إىل وضعها الطبيعي الجديد". 

  والمساعدة ف 

  

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

  

 :   سيحصل الفائزون عىل ما يصل إىل أرب  ع سنوات من الدراسة الجامعية بدوام كامل وتشمل ما يىلي

  

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

ي كليات   الرسوم غت  الدراسية:  •
غرفة اإلقامة والطعام وبدالت الكتب واللوازم والمواصالت حنى متوسط التكلفة ف 

  جامعة والية نيويورك. 

  

ي لقاح  
  . هنا ، أو لتحديد موعد، متاح 19-كوفيدتتوفر مزيد من المعلومات حول مكان تلقى

  

###  
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اك  إلغاء االشتى
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