
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/17/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט דריטע רונדע געווינער פון ׳נעמט אן איינשפריץ 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

  
  דאשרייבט זיך איין פאר קומענדיגע גורלות 

  
גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן דער דריטער רונדע געווינער פון ׳נעמט אן איינשפריץ  

 סובווענץ צו א ׳סוני׳ אדער ׳קוני׳ שולע.-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.
ן נאך די יעצטיגע  נאך דריי גורלות וועלן פארקומע געווינערס א וואך איבער פינף וואכן.  10אויסוועלן 

ווַאקסין, קען    19-יעריגע האט באקומען זייער ערשטע דאזע פון די קָאוויד-17ביז  12איינמאל א  וואך.
פעדעראלע   . דאאיינע פון די עלטערן אדער א לעגאלע גַארדיען זיי איינשרייבן פאר קומענדיגע גורלות 

פארלייכטערונג און פובליצירונג געלטער וועלן געניצט ווערן צו דעקן די קאסטן פון דער   19-קאוויד
  וואקסינאציע אינצענטיוו פראגראם.

  
"דער וואקסין איז דער בעסטער געווער וואס מיר פארמאגן קעגן דעם קאוויד ווירוס, און כאטש מיר האבן 

פראצענט וואקסינאציע ראטע האבן מיר נאך אסאך ארבעט צו טון צו זען אז א  70ין דערגרייכט א שו
אינגערע ניו  "  האט גאווערנער קאומאו געזאגט. יעדער איינציגער ניו יארקער ווערט וואקסינירט," 

ו טוט  יארקער האבן נאך אלץ די נידעריגסטע וואקסינאציע ראטעס אין דעם סטעיט און דער אינצענטיו
יעריגע א זעלטענע געלעגנהייטן זיך צו בויען זייער צוקונפט פאר׳ן נעמען שריטן  -17ביז  12אנבאטן פאר 

רונדע  -קאנגראטולאציעס און א דאנק צו אייך דריטע צו באשיצן זיך און זייער נאנטע און באליבטע.
  יס." איר האט געטון א געוואלדיגע סערוויס פאר אייערע קאמיוניט  --געווינער 

  
  די דריטע רונדע געווינער זענען:

  
  יעינס, נעסאוי קאונטי, נ.י.-קעלי מאסקאסא •
  וויקטאריע ראמערא, נעסאוי קאונטי, נ.י. •
  ניאדזשא לאנד, ברוקלין, נ.י. •
  דזשרדען געלוסער, אטסעגא קאונטי, נ.י. •
  עמילי בראדסקי, סופאלק קאונטי, נ.י. •
  ניקאלעס קעירסטעד, מאנראו קאונטי, נ.י.  •
  ברייען האפמאן, ערי קאונטי, נ.י. •
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  אלעקסאנדער סאסע, סופאלק קאונטי, נ.י. •
  מעדיסאן פענינגטאן, ערי קאונטי, נ.י. •
  רייען הסו, קווינס, נ.י. •

  
"ניו יארקער האבן געמאכט ריזיגע פארשריטן אין   ׳סוני׳ קאנצעלאר דזשים מאלאטראס האט געזאגט,

אבער מיר מוזן ווייטער העלפן אז אויך דער אינגערער דור   ענדיגן דער פאנדעמיע דורך ווערן וואקסינירט. 
דער ׳נעם אן איינשפריץ און בוי דיין צוקונפט׳ איז א  --זאל איינזען די בענעפיטן פון זיך וואקסינירן

איך קאנגראטוליר די דריטע רונדע געווינער אויף   נז צו העלפן דערגרייכן דעם ציל.געוואלדיג גוטע וועג או
מיט דער   האבן באקומען א סקאלערשיפ, און מיר טוען זיי ווארעם אויפנעמען צו דעם ׳סוני׳ פאמיליע.

 דאזיגער סקאלערשיפ וועלן זיי האבן צוטריט צו פילע געלעגנהייטן און א הויכע קוואליטעט בילדונג
  וועלכע וועט זיי אויפשטעלן פאר אן ערפאלגרייכער צוקונפט." 

  
"קאנגראטולאציעס און א דאנק פאר די   :׳קוני׳ קאנצעלאר פעליקס וו. מאטאס ראדריגעז האט געזאגט

לעצטע געווינער פאר׳ן טון זייערס אויף צו העלפן שנעלערן דער ערהוילונג פון דעם שרעקליכן  
עט זיין העכסט נייטיג פאר ניו יארק׳ס ווידער אויפבליאונג, און עס איז קיינמאל עדיוקעישען וו פאנדעמיע.

קיין בעסערע צייט נישט געווען צו שטודירן אין א ׳קוני׳ קאלעדזש און אנהייבן בויען די פעאיגקייטן וואס  
  בעסער."  מען דארף האבן צו ווערן א טייל פון דעם ראיאן׳ס ארבעטסקראפט און העלפן צוריקבויען אויף

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

"איך קאנגראטוליר די דריי געווינער פון די יעצטיגע וועך אין דעם ׳נעמט אן איינשפריץ צו   האט געזאגט,
מיט דעם גורל אין איר דריטער וואך האלטן   שאפן אייער צוקונפט׳ וואקסין אינצענטיוו סקאלערשיפ גורל!

אין דער צייט וואס   יעריגע וואס וואקסינירן זיך 12-17מיר אין איין זען ווי די ציפערן הייבן זיך ביי 
וואקסינירן אלע ניו יארקער, אריינגערעכנט   אינפעקציע ראטעס גייען אראפ לענגאויס דעם סטעיט.

אונזערע אינגווארג, איז דער זיכערסטער וועג צו העלפן קעמפן דעם ווירוס און העלפן ניו יארק זיך  
  אומקערן אויף נארמאל." 

  
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 
  :פאלגנדע טיילן

  
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: •

  יר קאסטן אין ׳סוני׳ אדער ׳קוני׳ קאלעדזשעס.טראנספארטאציע ביז דעם סכום פון שטוד
  

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

  
###  
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