
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/23/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט פערטע 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 איין גורל אין די קומענדע וואכן

  
  דא שרייבט זיך איין פאר קומענדיגע גורלות

  
רונדע געווינער פון ׳נעמט אן איינשפריץ  -מ. קאומאו האט היינט געמאלדן דער פערטעגאווערנער ענדרו 

 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 אין ניו יארק,  

ניו יארק סטעיט וועט אנפירן מיט דעם גורל און   אריינגערעכנט שטודיע קאסטן, דירה געלט, און הוצאות.
 פארקומען נאך די יעצטיגע וואך. נאך איין גורל וועט  געווינערס א וואך איבער פינף וואכן.  10אויסוועלן 

וואקסין, קען איינע   19-יעריגער האט באקומען זייער ערשטע דאזע פון די קאוויד 17ביז  12איינמאל א 
- פעדעראלע קאוויד .דא פון די עלטערן אדער א לעגאלע גַארדיען זיי איינשרייבן פאר קומענדיגע גורלות 

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

  
ע ׳סוני׳  ניו יארק שפארט נישט קיין באמיאונגען אויף צו וואקסינירן א יעדער ניו יארקער, און אן אומזיסט" 

אדער ׳קוני׳ שטודיע סובווענץ איז איינע פון די אינצענטיוון צו באקומען מער איינשפריצן אין ארעמעס 
"די געווינער פון דער רונדע וועלן באקומען א   האט גאווערנער קאומאו געזאגט. לענגאויס דעם סטעיט," 

עדזש בילדונג, און צו דער זעלבער ענדרענדע געלעגנהייט צו באקומען און אומזיסטע קאל-מעגליך לעבנס
מיר   .19-צייט באשיצן זייערע פאמיליעס און זייערע קאמיוניטיס דורך זיך וואקסינירן קעגן קאוויד

באדאנקען זיך פאר אלע אינגע ניו יארקער וואס האבן צוגעטרעטן און גענומען דעם וואקסין, און איך  
  יאר צו טון דאס זעלביגע."  17און  12ווישן  דערמוטיג אנדערע אומוואקסינירטע ניו יארקער צ

  
  די פערטע רונדע געווינער זענען:

  

  מעדעלין נאקלענד, אראנדזש קאונטי •
  טעדזשוויר סינג, סופאלק קאונטי •
  איסאבעלא וועבער, סופאלק קאונטי •
  אודרי פארק, סאראטאגע קאונטי •
  סעמענטע ספאדארא, דוטשעס קאונטי •
  ברעט מאנטעוועטשיא, מאנראו קאונטי •
  פארד מאריסאן, ערי קאונטי •
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  עמיליא נאבלי בראוי, ברוקלין •
  גאבריעלע פלעדערמאן, טיאגע קאונטי •
  אייווי בלומפיעלד, ברוקלין •

  

זער אינגערער  "מיר מוזן ווייטער דערמוטיגן אונ סוני קאנצעלאר דזשים מאלאטראס האט געזאגט,
באפעלקערונג איינצוזען די בענעפיטן פון זיך וואקסינירן צו קענען נענטער ווערן אויף זיך אומצוקערן צו  

דער דאזיגער ׳נעמט אן איינשפריץ און   נארמאלקייט לענגאויס ניו יארק און איבער אונזערע קאמפוסן.
עוואלדיג גוטער וועג אונז צו העלפן אויספירן  שאפט אייער צוקונפט׳ איניציאטיוו האלט ווייטער אן אלס א ג

איך קאנגראטוליר די פערטע רונדע געווינער אויפ׳ן באקומען א סקאלערשיפ, און   דעם גרייכבארע ציל.
מיר נעמען זיי אויף פריינטליך צו דער ׳סוני׳ פאמיליע און די פילע געלעגנהייטן זיי וועלן האבן פאר א  

  ן צוקונפטיגע ערפאלג." קוואליטעט בילדונג או-הויכע

  

, "קאנגראטולאציעס פאר די לעצטע  ׳קוני׳ קאנצעלאר פעליקס וו. מאטאס ראדריגעז האט געזאגט
אזוי ווי מער אינגע ניו יארקער   געווינער פון דעם ׳נעמט אן איינשפריץ און שאפט אייער צוקונפט׳ גורל. 

זעען איין דער וויכטיגקייט פון זיך וואקסינירן ציען מיר זיך אלץ נענטער צו פארטרייבן דער פאנדעמיע און  
עדיוקעשען וועט זיין אן   פארשנעלערן דער עקאנאמישע ערהוילונג פון אונזער סטעיט און סיטי. 

בליאונג, און עס איז קיינמאל קיין בעסערע צייט נישט געווען  אינטעגראלע טייל פון ניו יארק׳ס ווידער אויפ
צו שטודירן אין א ׳קוני׳ קאלעדזש און אנהייבן בויען די פעאיגקייטן וואס מען דארף האבן צו ווערן א טייל  

  פון דעם ראיאן׳ס ארבעטסקראפט און העלפן צוריקבויען אויף בעסער." 

  

ניו יארק סטעיט העכערע עדיוקעישן סערוויסעס קארפארעישען פרעזידענט דר. גיערמא לינארעס  
עס דערהייטערט צוצוקוקן ווי די ליסטע   "קאנגראטולאציעס צו די געווינער פון די וואך!  האט געזאגט,

  12-17צאל סקאלערשיפ געווינער וואקסט פון וואך צו וואך, אבער נאך מער דערפרייט צו זען ווי דער 
מיר דארפן   יעריגע וואקסינירטע הייבט זיך כסדר אלס רעזולטאט פון דעם סקאלערשיפ אינצענטיוו.

ווייטער ארבעטן אויף צו וואקסינירן ווי מער מענטשן, ווי שנעלער, צו האלטן ניו יארק׳ס ראטע פון  
  פאזיטיווע פעלער אויף נידעריג און פירן ניו יארק אויף פאראויס." 

  
ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו העלט און ניו יארק סטעיט העכערע עדיוקעישן סערוויסעס   דער

  קארפאראציע האבן באשטעטיגט דעם וואקסין סטאטוס פון די געווינער.
  

די געווינער וועלן באקומען ביז פיר יאר פולצייטיגע באקאלאווער שטודירן בחנם, וועלכע עס אנטהאלט  
  ע טיילן:אין זיך די פאלגנד

  

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: •
  טראנספארטאציע ביז דעם סכום פון שטודיר קאסטן אין ׳סוני׳ אדער ׳קוני׳ קאלעדזשעס.

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

  .דא מען טרעפן 
  

###  
  

  

 

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