
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   23/6/2021 للنشر فوًرا: 

 
 

ز مستقبلك" ي الجولة الرابعة من برنامج "احصل عىل جرعة لتحفي 
ز
  يعلن الحاكم كومو عن الفائزين ف

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

  
ي والية نيويورك مؤهلون للحصول عىل حوافز؛ سيتم إجراء سحب   17إىل   12جميع الذين تم تطعيمهم من سن 

ز
عاًما ف

  آخر
  

ي عمليات السحب القادمة
ز

ك ف   هنا اشير
  

ز مستقبلك" للحصول عىل  أعلن الحاكم أندرو إم كومو اليوم عن الفائزين بال ي حافز "احصل عىل جرعة لتحفي 
جولة الرابعة فز

يحصل الفائزون عىل منحة دراسية كاملة ألي كلية   منحة دراسية كاملة إىل إحدى جامعات والية نيويورك أو مدينة نيويورك. 
ي ذلك الرسوم الدراسية والمسكن والمأكل والنفقات. 

ي   أو جامعة حكومية، بما فز
ستدير والية نيويورك السحب العشوائ 

ي األسبوع عىل مدار خمسة أسابيع.  10وتختار 
لذين  بمجرد أن يتلقى األطفال ا يتبقى سحب واحد بعد هذا األسبوع.  فائزين فز
ز  اوح أعمارهم بي  ي  COVID-19عاًما جرعتهم األوىل من لقاح  17و  12تيى

اك فز ي االشيى
، يمكن للوالد أو الوصي القانوئز

وس كوفيد سيتم استخدام األموال الفيدرالية لإلغاثة . هنا السحب القادم  لتغطية تكلفة برنامج    19- والتوعية الخاصة بفي 
  حوافز التطعيم هذا. 

  

ي وسعها لتلقيح سكان نيويورك، وتعتير منحة جامعة مدينة نيويورك أو جامعة  قال الحاكم كومو: 
"تبذل نيويورك كل ما فز

ي جميع أنحاء الوالية. والية نيويورك المجانية واحدة من أكير الحوافز إثارة للحصول عىل المزيد من ا
سيحصل   لجرعات فز

ي الوقت نفسه حماية  
، وفز ي

ي هذه الجولة عىل فرصة محتملة لتغيي  حياتهم للحصول عىل تعليم جامعي مجائز
الفائزون فز

نشكر جميع سكان نيويورك الشباب الذين تقدموا وأخذوا   .COVID-19عائالتهم ومجتمعاتهم من خالل التطعيم ضد 
ز اللقاح، وأشجع سكا اوح أعمارهم بي  ز الذين تيى ء نفسه".  17و   12ن نيويورك اآلخرين غي  المتطعمي  ي

  عاًما عىل فعل الش 

  
  الفائزون بالجولة الرابعة هم: 

  

ز نوكالند، مقاطعة أورانج •   مادلي 

  تيجفي  سينغ، مقاطعة سوفولك  •

، مقاطعة سوفولك  •   إيزابيال ويير

  أودري بارك، مقاطعة ساراتوجا •

  سامانثا سبادارو، مقاطعة دوتشيس •

  بريت مونتيفيكيو، مقاطعة مونرو •

  فورد موريسون، مقاطعة إيري •

ز  •   إميليو نابىلي براو، بروكلي 

  غابرييل فليديرمان، مقاطعة تيوجا •

ز  • ي بلومفيلد، بروكلي 
  آيقز

  

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


 

 

ا عىل رؤية فوائد   "يجب  قال مستشار جامعة والية نيويورك، جيم ماالتراس: 
ً
ي حث السكان األصغر سن

أن نستمر فز
 . ي جميع أنحاء نيويورك وعير حرمنا الجامعي

اب من العودة إىل الحياة الطبيعية فز تستمر مبادرة "احصل عىل   التطعيم لالقيى
ي تحقيق هذا الهدف الذي يمكن الوصول إل

ي كونها وسيلة رائعة لمساعدتنا فز
ز مستقبلك" هذه فز أهنز    يه. جرعة لتحفي 

ي  
ي أرسة جامعة والية نيويورك والفرص العديدة النى

الفائزين بالجولة الرابعة عىل حصولهم عىل منحة دراسية، ونرحب بهم فز
ي المستقبل". 

  ستتاح لهم للحصول عىل تعليم عاىلي الجودة ونجاح فز

  

 : ز ي سحب "تهانينا للفائزي قال مستشار جامعة مدينة نيويورك، فيليكس ف. ماتوس رودريغي 
احصل عىل جرعة  ن الجدد فز

ز مستقبلك.  ب أكير من التغلب عىل الوباء وترسي    ع   لتحفي  مع إدراك المزيد من شباب نيويورك ألهمية التطعيم، نقيى
سيكون التعليم جزًءا ال يتجزأ من نهضة نيويورك، ولم يكن هناك وقت أفضل   االنتعاش االقتصادي لواليتنا ومدينتنا. 

ي  
ي المنطقة والمساعدة فز

ي بناء المهارات الالزمة لالنضمام إىل القوى العاملة فز
لاللتحاق بكلية جامعة مدينة نيويورك والبدء فز

  إعادة البناء بشكل أفضل". 

  

مو ليناريس، رئيس مؤسسة خدمات التعليم العاىلي بوالية نيويورك:  من   "تهانينا للفائزين هذا األسبوع!  قال الدكتور غيي 
ايد كل أسبوع، ولكن األمر واعد أكير أن نرى زيادة عدد الذين تم   ز ي تيى

المثي  مشاهدة قائمة الفائزين بالمنح الدراسية النى
ي تطعيم أكير عدد ممكن من   يجة حافز المنح الدراسية. عاًما نت  17إىل  12تطعيمهم من سن 

نحن بحاجة إىل االستمرار فز
ي نيويورك". 

ي قدما فز
ي نيويورك منخفضة والمضز

ي أرسع وقت ممكن، للحفاظ عىل معدالت اإليجابية فز
  الناس، فز

  

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

  
 : ي تشمل عىل ما يىلي

  سيحصل الفائزون عىل ما يصل إىل أرب  ع سنوات من الدراسة الجامعية بدوام كامل والنى

  

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

ي كليات جامعات  الرسوم غي  الدراسية:  •
المسكن والمأكل والبدالت للكتب واللوازم والنقل حنى متوسط التكلفة فز

  والية أو مدينة نيويورك. 

  
ي لقاح 

  . هنا أو لتحديد موعد، اضغط  COVID-19للمزيد من المعلومات حول مكان تلقى

  
###  
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