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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ZWYCIĘZCÓW TRZECIEJ RUNDY PROGRAMU 
MOTYWACYJNEGO „WEŹ ZASTRZYK, ABY ZDOBYĆ SZANSĘ NA PRZYSZŁOŚĆ”  

  
Zwycięzcy otrzymują pełne stypendium na SUNY lub CUNY College lub University  

  
Wszyscy zaszczepieni w wieku od 12 do 17 lat w stanie Nowy Jork kwalifikujący 

się do programu motywacyjnego; trzy kolejne losowania odbędą się w 
nadchodzących tygodniach  

  
Zarejestruj się na kolejne losowania tutaj  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś zwycięzców trzeciej rundy programu 
motywacyjnego „weź zastrzyk aby zdobyć szansę na przyszłość” na pełne stypendium 
do szkoły SUNY lub CUNY. Zwycięzcy otrzymają pełne stypendium do publicznej 
szkoły wyższej lub na uniwersytet, obejmujące czesne, zakwaterowanie i wyżywienie. 
Stan Nowy Jork przeprowadzi wyrywkowe losowanie i wybierze 10 zwycięzców 
tygodniowo przez okres pięciu tygodni, co daje łącznie 50 zwycięzców. Po upływie tego 
tygodnia odbędą się jeszcze 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 nadchodzące losowania tutaj. Koszt programu zachęcającego do 
szczepień będzie pokryty z federalnych funduszy zapomogowych w związku z COVID-
19.  
  
„Szczepionka jest najlepszą bronią, jaką mamy przeciwko wirusowi COVID i chociaż 
osiągnęliśmy 70-procentowy wskaźnik szczepień, dalej powinniśmy pracować, aby 
zaszczepić każdego nowojorczyka”, powiedział gubernator Cuomo. „Młodsi 
nowojorczycy nadal mają najniższy wskaźnik szczepień w całym stanie, a ta promocja 
daje dzieciom w wieku od 12 do 17 lat wyjątkową okazję do zapewnienia swojej 
przyszłości w zamian za podjęcie działań w celu ochrony siebie i swoich bliskich. 
Gratulujemy i dziękujemy zwycięzcom naszej trzeciej rundy – oddaliście wspaniałą 
przysługę swoim społecznościom”.  
  
A oto lista zwycięzców trzeciej rundy:  
  

• Kelly Moscoso-Yanes, hrabstwo Nassau, NY  
• Victoria Romero, hrabstwo Nassau, NY  
• Niaja Land, Brooklyn, NY  
• Jordan Gallusser, hrabstwo Otsego, NY  
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• Emily Brodsky, hrabstwo Suffolk, NY  
• Nicholas Keirstead, hrabstwo Monroe, NY  
• Brian Hoffman, hrabstwo Erie, NY  
• Aleksander Sosa, hrabstwo Suffolk, NY  
• Madison Pennington, hrabstwo Erie, NY  
• Ryan Hsu, Queens, NY  

  
Kanclerz SUNY Jim Malatras powiedział: „Nowojorczycy poczynili ogromne postępy 
w zakończeniu pandemii poprzez zaszczepienie się. Musimy jednak nadal pomagać 
naszym młodszym populacjom dostrzec korzyści płynące ze szczepień — „weź zastrzyk 
aby zdobyć szansę na przyszłość” to świetny sposób, aby pomóc nam osiągnąć ten cel. 
Zwycięzcom trzeciej rundy gratuluję otrzymania stypendium i witamy ich w rodzinie 
SUNY. Dzięki temu stypendium będą mieli dostęp do wielu możliwości i wysokiej 
jakości edukacji, które zapewnią im sukces”.  
  
Kanclerz CUNY Félix V. Matos Rodríguez powiedział: „Gratulacje i podziękowania 
dla najnowszych zwycięzców za ich wkład w przyspieszenie powrotu do normalności po 
tej przerażającej pandemii. Edukacja będzie integralną częścią odrodzenia Nowego 
Jorku i teraz jest to wyjątkowa okazja , aby uczęszczać do CUNY College i zacząć 
zdobywać umiejętności potrzebne do przyłączenia się do siły roboczej w regionie i 
lepszego budowania przyszłości”.  
  
Prezes Korporacji usług ds. szkolnictwa wyższego w stanie Nowy Jork (New York 
State Higher Education Services Corporation), dr Guillermo Linares, powiedział: 
„Gratulacje dla zwycięzców trzeciego tygodnia losowania stypendium motywacyjnego 
„weź zastrzyk aby zdobyć szansę na przyszłość”. Wraz z losowaniem w trzecim 
tygodniu nadal obserwujemy wzrost liczby zaszczepionych dzieci w wieku 12-17 lat, 
ponieważ wskaźniki infekcji spadają w całym naszym stanie. Zaszczepienie wszystkich 
nowojorczyków, w tym naszej młodzieży, jest niezawodnym sposobem, aby pomóc nam 
przeciwdziałać temu wirusowi i przywrócić Nowy Jork do nowej normalności”.  
  
Status zaszczepienia zwycięzców został zweryfikowany przez Departament Zdrowia 
(Department of Health) stanu Nowy Jork i korporacji ds. szkolnictwa wyższego w stanie 
Nowy Jork (New York State Higher Education Services Corporation).  
  
Zwycięzcy otrzymają do czterech lat stacjonarnych studiów licencjackich, które 
obejmują następujące elementy:  
  

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

• Inne koszty: Zasiłek na zakwaterowanie, wyżywienie i książki, przybory i 
transport w wysokości średnich kosztów w uczelniach wyższych SUNY lub 
CUNY.  

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

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