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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ZWYCIĘZCÓW CZWARTEJ RUNDY 
PROGRAMU MOTYWACYJNEGO „ZDOBĄDŹ SZANSĘ NA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”  

  
Zwycięzcy otrzymują pełne stypendium do college'u lub uniwersytetu SUNY lub 

CUNY  
  

Wszystkie zaszczepione dzieci w wieku od 12 do 17 lat w stanie Nowy Jork 
kwalifikują się do wzięcia udziału; odbędzie się jeszcze jedno losowanie  

  
Zapisz się na nadchodzące losowanie tutaj  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś zwycięzców czwartej rundy programu 
motywacyjnego „Zdobądź szansę na swoją przyszłość” (ang. Get A Shot to Make Your 
Future), w ramach którego można otrzymać pełne stypendium do szkoły SUNY lub 
CUNY. Zwycięzcy otrzymują pełne stypendium do dowolnego nowojorskiego 
publicznego college'u lub uniwersytetu, obejmujące czesne, zakwaterowanie, 
wyżywienie i wydatki. Stan Nowy Jork przeprowadzi losowanie i wybierze 10 
zwycięzców tygodniowo przez okres pięciu tygodni. Po tym tygodniu pozostanie jedno 
losowanie. Gdy dziecko w wieku od 12 do 17 lat otrzyma pierwszą dawkę szczepionki 
COVID-19, rodzic lub opiekun prawny może zapisać je do udziału w nadchodzącym 
losowaniu tutaj. Koszt programu zachęcającego do szczepień będzie pokryty z 
federalnych funduszy zapomogowych w związku z COVID-19.  
  
„Nowy Jork robi wszystko, aby zaszczepić nowojorczyków, a darmowe stypendium do 
szkół SUNY lub CUNY jest jedną z najbardziej ekscytujących zachęt, aby zaszczepić 
jeszcze więcej osób w całym stanie”, powiedział gubernator Cuomo. „Zwycięzcy tej 
rundy otrzymają potencjalnie zmieniającą życie możliwość zdobycia darmowej edukacji 
w college'u, a jednocześnie będą chronić swoje rodziny i społeczności poprzez 
zaszczepienie się przeciwko COVID-19. Dziękujemy wszystkim młodym 
nowojorczykom, którzy się zaszczepili i jednocześnie zachęcam innych jeszcze 
nieszczepionych nowojorczyków w wieku od 12 do 17 lat, aby zrobili to samo.”  
  
Zwycięzcami czwartej rundy są:  
  

• Madeline Nokland, hrabstwo Orange  
• Tejveer Singh, hrabstwo Suffolk  
• Isabella Weber, hrabstwo Suffolk  
• Audrey Park, hrabstwo Saratoga  
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• Samantha Spadaro, hrabstwo Dutchess  
• Brett Montevecchio, hrabstwo Monroe  
• Ford Morrison, hrabstwo Erie  
• Emilio Nabli Brau, Brooklyn  
• Gabrielle Fledderman, hrabstwo Tioga  
• Ivy Bloomfield, Brooklyn  

  

Kanclerz SUNY, Jim Malatras, powiedział: „W dalszym ciągu musimy zachęcać 
nasze młodzież do dostrzegania korzyści płynących ze szczepień, aby przybliżyć się do 
powrotu do normalności w całym Nowym Jorku i na naszych kampusach. Inicjatywa 
„Get A Shot to Make Your Future” to świetny sposób, aby pomóc nam w osiągnięciu 
tego celu. Gratuluję zwycięzcom czwartej rundy otrzymania stypendium i witam ich w 
rodzinie SUNY. Czekaja na nich liczne możliwości, jakie będą mieli dzięki wysokiej 
jakości edukację i odniesieniu sukcesu w przyszłości.”  

  

Kanclerz CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, powiedział: „Gratulacje dla ostatnich 
zwycięzców losowania „Get a Shot to Make Your Future”. W miarę jak coraz więcej 
młodych nowojorczyków uznaje znaczenie szczepień, zbliżamy się do pokonania 
pandemii i przyspieszenia ożywienia gospodarczego naszego stanu i miasta. Edukacja 
będzie integralną częścią odrodzenia Nowego Jorku, a nigdy nie było lepszego czasu, 
aby uczęszczać do college'u CUNY i rozpocząć budowanie umiejętności potrzebnych 
do dołączenia do siły roboczej regionu i pomóc w budowaniu lepszej przyszłości.”  

  

Prezydent New York State Higher Education Services Corporation, Dr Guillermo 
Linares, powiedział: „Gratulacje dla zwycięzców tego tygodnia! To ekscytujące 
obserwować, jak lista zwycięzców stypendiów rośnie z każdym tygodniem, ale jeszcze 
bardziej obiecujące jest widzieć, jak liczba zaszczepionych 12-17-latków wzrasta w 
wyniku tej inicjatywy oferowania stypendiów. Musimy kontynuować szczepienia jak 
największej liczby osób, tak szybko jak to możliwe, aby utrzymać niski wskaźnik 
zachorowalności w Nowym Jorku i pchnąć Nowy Jork do przodu.”  

  
Status zaszczepienia zwycięzców jest weryfikowany przez Departament Zdrowia 
(Department of Health) stanu Nowy Jork i New York State Higher Education Services 
Corporation.  
  
Zwycięzcy otrzymają do czterech lat studiów licencjackich w pełnym wymiarze godzin, 
które obejmują następujące elementy:  
  

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

• Inne koszty: Zakwaterowanie w pokoju i wyżywienie oraz dodatki na opłaty, 
książki, materiały i transport do wysokości kosztów uczęszczania do college'ów 
SUNY lub CUNY.  

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

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