
 
 الحاكمة كاثي هوكول   11/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 
عاًما للحصول  11إلى  5أطلقت الحاكمة هوكول برنامًجا جديًدا "لقاح وتعليم وتخرج" لحوافز اللقاح لمدة تتراوح من 

 على فرصة للفوز بمنحة دراسية كاملة للدراسة في كليات أو جامعات والية نيويورك 
  

  19ذين يتلقون أول جرعة لقاح بحلول عاًما وال 11و  5يمكن ألولياء األمور واألوصياء الذين تتراوح أعمارهم بين 
  هناكانون األول )ديسمبر( الدخول في السحب العشوائي

 
  تشمل المنحة الرسوم الدراسية والغرفة ورسوم االنضمام

  
  هنانوفمبر؛ جدول السحب متاح  24فائزين كل أسبوع لمدة خمسة أسابيع مع اإلعالن عن الفائزين األوائل في  10 

  
 ؛ Ny.Gov/Vaxforkidsتم تشجيع اآلباء واألوصياء والمجتمعات على زيارة 

  
   هناالملصقات الجديدة والملصقات واألصول األخرى المتاحة لمقدمي الخدمات على األرض 

  
في مركز ماونت فيرنون الصحي في مقاطعة ويستشستر، أعلنت الحاكمة كاثي  COVID-19اليوم، خالل إحاطة حول 

عاًما، بما في ذلك إطالق برنامج تحفيز  11و  5هوكول عن جهود جديدة لدعم تطعيم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
من سكان نيويورك. يمكن ألولياء األمور واألوصياء على األطفال الذين تتراوح للشباب  -"تلقيح، تعليم، تخرج"  -لقاح جديد 

عاًما والذين يتلقون جرعة اللقاح األولى بحلول التاسع عشر من كانون األول )ديسمبر( الدخول في    11و   5أعمارهم بين 
ية أو جامعة في والية نيويورك لمدة  برنامج حوافز الوالية للحصول على فرصة لطفلهم للفوز بمنحة دراسية كاملة ألي كل

عامين أو أربعة أعوام؛ تشمل المنحة الرسوم الدراسية، والغرفة، والمأكل. سيتم اإلعالن عن عشرة فائزين كل أسبوع بدًءا 
  فائًزا خالل فترة الخمسة أسابيع.  50نوفمبر، مع اختيار إجمالي  24من 

  
    .عاًما 11و  5هنا لشباب نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين  COVID-19"أخيًرا، يتوفر لقاح  قالت الحاكمة هوكول:

وسندعم بشكل خالق أولئك الذين   -إن عملنا الحاسم لجعل اللقاح متاًحا ومتاًحا لجميع األطفال المؤهلين وأسرهم قيد التنفيذ 
ثنائية لألطفال للفوز بدراسة مجانية في إحدى  يتم تطعيمهم ونحتفي بهم. يُعد برنامج "التطعيم، والتعليم، والتخرج" فرصة است

الكليات أو الجامعات التابعة لجامعة والية نيويورك أو كلية مدينة نيويورك، وأنا أحث اآلباء واألوصياء على مساعدة  
  أطفالهم في الحصول على اللقاح والدخول في هذا البرنامج الذي يتواجد مرة واحدة مدى الحياة".

  
التابع للوالية على سنتين أو أربع سنوات من الدراسة بدوام كامل في أي ي إحدى  برنامج الحوافز سيحصل الفائزون في 

الكليات أو الجامعات التابعة لجامعة والية نيويورك أو كلية مدينة نيويورك، أو برنامج درجة البكالوريوس، والذي يتضمن 
  ما يلي:

  
  ملة للرسوم الدراسية داخل الوالية في والية نيويورك أو جامعة المدينة.التكلفة الكا رسوم الدراسة: •

الغرفة والمأكل والبدالت للكتب واللوازم والنقل حتى متوسط التكلفة في كليات   مصروفات غير رسوم الدراسة:  •
  جامعة والية نيويورك.
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وبدل إقامة أعلى من الطالب سيحصل الطالب الذين يعيشون في الحرم الجامعي على غرفة أعلى  اإلقامة: •
المتنقلين. إذا لم يكن السكن متاًحا للطالب في الحرم الجامعي، فسيحصلون على نفس البدل الذي يحصل عليه  

  الطالب الذين يعيشون في الحرم الجامعي.

  
  5"يمنحنا توسيع أهلية اللقاح لألطفال حتى سن قال مستشار جامعة مدينة نيويورك، فيليكس ف. ماتوس رودريغيز: 

ونضع الشروط في مكانها الصحيح من أجل االنتعاش   COVID-19سنوات ثقة أكبر في أننا سنخضع بشكل فعال لـ 
االقتصادي الكامل في نيويورك. سيحفز برنامج "التطعيم والتعليم والتخرج" اآلباء واألوصياء على حماية أطفالهم، ونحن  

بشدة على القيام بذلك. نشكر الحاكمة هوكول على تشجيعه لمزيد من سكان نيويورك للحصول على اللقاح وعلى   نشجعهم
  االستفادة من سمعة مدينة نيويورك القوية للمساعدة في قيادة نهوض الوالية".

  
وحرم جامعية أكثر طبيعية في  "التطعيمات كانت المفتاح لتجربة أكاديمية قال رئيس جامعة والية نيويورك، جيم ماالتراس:

جميع أنحاء جامعة والية نيويورك. اآلن بعد أن أصبح لدى األفراد األصغر سنًا خيار لقاح معتمد، فهذه خطوة كبيرة أخرى 
لرؤية خط النهاية لهذا الوباء، ويجب أن نستمر في بذل كل ما في وسعنا لتشجيع الجميع على الحصول على اللقاح. أحيي  

تقديمه هذا الحافز الجديد إلى جانب فرصة حضور أي حرم جامعي لنا مجانًا. نأمل حقًا أن تستفيد العائالت في الحاكمة ل
  واليتنا من هذا العرض".

  
"أشكر الحاكمة هوكول على قيادتها قال الدكتور غييرمو ليناريس، رئيس مؤسسة خدمات التعليم العالي بوالية نيويورك: 

عاًما وعلى عملها لتشجيع حتى المزيد من الشباب في   11إلى  5ات لتشمل األطفال من سن  في توسيع نطاق التطعيم
نيويورك للتطعيم. إن إطالق برنامج حوافز اللقاح "التطعيم والتعليم والتخرج" سيمكن نيويورك من خفض العدد اإلجمالي 

د من الفرص للشباب للحصول على منحة  اإليجابية وضمان حماية جميع سكان نيويورك. مع توفر المزي COVIDلحاالت 
دراسية كاملة إلى إحدى المؤسسات ذات المستوى العالمي في نيويورك، ال يوجد وقت أفضل من اآلن لألطفال الذين تتراوح 

  عاًما للحصول على التطعيم". 11-5أعمارهم بين 
وا مقيمين في والية نيويورك. وفقًا للقانون عاًما وأن يكون 11و  5لكي تكون مؤهالً، يجب أن يتراوح عمر األطفال بين 

الفيدرالي، يجب أن يكون األطفال مقيمين دائمين قانونيين أو مواطنين أمريكيين حتى يكونوا مؤهلين. وستتم االستفادة من 
على   ( في تغطية تكلفة برنامج الحملة التشجيعية للحصول COVID-19صناديق اإلغاثة والتوعية االتحادية في ظل جائحة )

  اللقاح هذا. 
  

-1ويمكن لمن ليس لديهم اتصال باإلنترنت االتصال بـ  هنايمكن للوالدين واألوصياء الدخول نيابة عن أطفالهم المؤهلين 
إلرسال إدخال عبر الهاتف. ستدير والية نيويورك السحب العشوائي كل أسبوع، وسيتم التحقق من   697-4829- 338

 الفائزين من قبل وزارة الصحة بوالية نيويورك ومؤسسة خدمات التعليم العالي بوالية نيويورك.  
  

قبل يوم واحد على   COVID-19يجب أن يكون األطفال قد تلقوا أول تطعيم ضد سيتم قبول إدخال واحد فقط لكل طفل، و
األقل من دخولهم. سيتم ترحيل اإلدخاالت من خالل جميع رسومات برنامج "التطعيم، التعليم، التخرج". تتوفر معلومات  

  .القواعد الرسميةإضافية في 
  

، للمعلومات قم  ny.gov/vaxforkids،الجديدلكترونييتم أيًضا تشجيع اآلباء واألوصياء على زيارة موقع الوالية اال
واألطفال. أضافت الوالية مؤخًرا مواد جاهزة لدعم مقدمي   COVID-19اح حول لق موارد جديدة، واألسئلة المتداولةبزيارة

خدمات طب األطفال والمحليات التي تقدم اللقاح لألطفال على األرض، بما في ذلك الملصقات والملصقات الجديدة المتاحة  
 . هنا

  
عاًما على    11-5يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

( FQHCsألسرة أو اإلدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا )االتصال بطبيب األطفال أو طبيب ا
يمكن لألباء واألوصياء زيارة   أو المراكز الصحية الريفية أو الصيدليات التي يمكن أن تعطي اللقاح لهذه الفئة العمرية.

vaccines.gov  للعثور   1-800-232-0233ال بالرقم  أو االتص 438829أو إرسال الرمز البريدي الخاص بهم إلى
، ألن لقاحات Pfizer-BioNTech COVID-19على المواقع القريبة منهم. تأكد من أن مقدم الخدمة يقدم لقاح 

(COVID-19.األخرى غير مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرية )     في هذا الوقت، يتم حاليًا استخدام مواقع التلقيح الجماعي
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على    VaxToSchoolعاًما أو أكثر، بينما تركز النوافذ المنبثقة # 12لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  في والية نيويورك
عاًما. سيتم اإلعالن قريبًا عن برامج وأحداث إضافية تركز على األطفال    17و   12األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

  عاًما.  11و   5الذين تتراوح أعمارهم بين 
  

###  
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