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GUBERNATOR HOCHUL URUCHAMIA NOWY PROGRAM ZACHĘT DO 

SZCZEPIEŃ „VACCINATE, EDUCATE, GRADUATE” DLA DZIECI W WIEKU OD 5 
DO 11 LAT, W KTÓRYM MOŻNA WYGRAĆ PEŁNE STYPENDIUM W SUNY LUB 

CUNY  
  

Rodzice i opiekunowie dzieci w wieku od 5 do 11 lat, które przyjmą pierwszą 
dawkę szczepionki do 19 grudnia, mogą wziąć udział w losowaniu w tym miejscu  

 
Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie  

  
 Począwszy od 24 listopada, co tydzień będzie ogłaszanych kolejnych 10 

zwycięzców, a harmonogram losowań jest dostępny tutaj  
  

Zachęcamy rodziców, opiekunów i mieszkańców do odwiedzania strony 
Ny.Gov/Vaxforkids;  

 
W tym miejscu dostępne są nowe plakaty i naklejki dla lokalnych placówek i 

punktów szczepień  
  
Podczas spotkania informacyjnego w sprawie COVID-19 w Mount Vernon 
Neighborhood Health Center w hrabstwie Westchester gubernator Kathy Hochul 
ogłosiła dziś nowe działania wspierające szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat, w 
tym uruchomienie nowego programu zachęt do szczepień „Vaccinate, Educate, 
Graduate” (Szczepienie, edukacja, studia) dla młodych mieszkańców stanu Nowy Jork. 
Rodzice i opiekunowie dzieci w wieku od 5 do 11 lat, które przyjmą pierwszą dawkę 
szczepionki do 19 grudnia, mogą wziąć udział w stanowym programie motywacyjnym, 
w ramach którego ich dziecko ma szansę wygrać pełne stypendium na dowolne dwu- 
lub czteroletnie studia na uczelni SUNY lub CUNY. Stypendium obejmuje czesne, 
zakwaterowanie i wyżywienie. Od 24 listopada co tydzień będzie ogłaszanych 
dziesięciu zwycięzców, a w ciągu pięciu tygodni akcji w sumie zostanie wyłonionych 50 
zwycięzców.  
  
„Wreszcie dostępna jest szczepionka przeciw COVID-19 dla mieszkańców stanu Nowy 
Jork w wieku od 5 do 11 lat” – powiedziała gubernator Hochul. „Teraz staramy się 
udostępnić tę szczepionkę wszystkim spełniającym kryteria dzieciom i ich rodzinom, a 
tych, którzy się zaszczepią, będziemy kreatywnie wspierać i nagradzać. Program 
„Vaccinate, Educate, Graduate” jest niezwykłą szansą na zdobycie stypendium 
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pokrywającego koszty studiów na uczelni SUNY lub CUNY, dlatego zachęcam 
rodziców i opiekunów, aby pomogli swoim dzieciom zaszczepić się i wziąć udział w tym 
jedynym w swoim rodzaju programie”.  
  
Zwycięzcy stanowego programu motywacyjnego otrzymają stypendium na dwu- lub 
czteroletnie studia w pełnym wymiarze godzin w ramach dowolnego programu na 
poziomie associate lub licencjackim na uczelni SUNY lub CUNY, które obejmuje 
następujące elementy:  
  

• Nauka: Całkowity koszt czesnego według stawek wewnątrzstanowych na 
uniwersytecie stanowym (SUNY) lub miejskim (CUNY).  

• Koszty pozanaukowe: Zakwaterowanie i wyżywienie oraz dodatki na 
podręczniki, wyposażenie i transport do wysokości średnich kosztów w 
college'ach SUNY.  

• Zakwaterowanie: Studenci mieszkający na kampusie otrzymają wyższy dodatek 
na pokój i wyżywienie niż studenci dojeżdżający. W przypadku braku miejsc w 
pokojach na terenie kampusu stypendyści otrzymają taki sam dodatek jak 
studenci mieszkający w kampusie.  

  
Kanclerz CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, powiedział: „Możliwość szczepień dzieci 
już w wieku 5 lat dodatkowo zwiększa nasze szanse na powstrzymanie COVID-19 i 
stworzenie warunków do pełnego ożywienia gospodarczego stanu Nowy Jork. 
Program „Vaccinate, Educate, Graduate” będzie dodatkową zachętą dla rodziców i 
opiekunów, aby zapewnili ochronę swoim dzieciom, do czego gorąco zachęcamy. 
Dziękujemy gubernator Hochul za nakłanianie szerszej grupy mieszkańców stanu 
Nowy Jork do szczepień oraz za wykorzystanie reputacji CUNY do pomocy w 
odbudowie gospodarki stanu”.  
  
Kanclerz SUNY, Jim Malatras, powiedział: „To głównie dzięki szczepieniom możliwy 
był powrót do normalnego życia akademickiego i kampusowego w SUNY. Teraz, gdy 
nawet najmłodsi mogą skorzystać z możliwości szczepienia, możemy zrobić kolejny 
duży krok w kierunku zakończenia pandemii, dlatego musimy robić wszystko, co w 
naszej mocy, aby zachęcić wszystkich do zaszczepienia się. Dziękuję gubernator 
Hochul za przygotowanie tej nowej zachęty połączonej z możliwością zdobycia 
stypendium na naszej uczelni. Mamy szczerą nadzieję, że rodziny w całym stanie 
skorzystają z tej oferty”.  
  
Prezes Korporacji Usług Szkolnictwa Wyższego Stanu Nowy Jork, dr Guillermo 
Linares, powiedział: „Dziękuję gubernator Hochul za przewodzenie inicjatywie objęcia 
szczepieniami dzieci w wieku od 5 do 11 lat oraz za działania zachęcające jeszcze 
większą liczbę młodzieży w naszym stanie do szczepień. Uruchomienie programu 
zachęt do szczepień „Vaccinate, Educate, Graduate” umożliwi zmniejszenie ogólnej 
liczby przypadków COVID w całym stanie Nowy Jork i zapewni ochronę wszystkim 
mieszkańcom. To idealny moment na zaszczepienie dzieci w wieku 5–11 lat, ponieważ 
mają one dzięki temu szansę na zdobycie pełnego stypendium w jednej ze światowej 
klasy uczelni w naszym stanie”.  



Aby zakwalifikować się do programu, dzieci muszą być w wieku od 5 do 11 lat i 
mieszkać w stanie Nowy Jork. Zgodnie z prawem federalnym dzieci muszą być 
legalnymi stałymi rezydentami lub obywatelami Stanów Zjednoczonych. Koszty tego 
programu motywacyjnego zostaną pokryte z federalnych funduszy na działania 
pomocowe w związku z COVID-19.  
  
Rodzice i opiekunowie mogą zgłosić się do programu w imieniu swoich spełniających 
kryteria dzieci w tym miejscu, a osoby bez dostępu do Internetu mogą zadzwonić pod 
numer 1-833-697-4829 i zgłosić swój udział telefonicznie. Stan Nowy Jork będzie 
organizować cotygodniowe losowania, a zwycięzcy zostaną zweryfikowani przez 
Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork oraz Korporację Usług Szkolnictwa Wyższego 
Stanu Nowy Jork.  
  
Każde dziecko można zgłosić do programu tylko raz. Dzieci muszą przyjąć pierwszą 
szczepionkę przeciw COVID-19 co najmniej jeden dzień przed zgłoszeniem. 
Zgłoszenia będą brać udział we wszystkich losowaniach w ramach programu 
„Vaccinate, Educate, Graduate”. Dodatkowe informacje można znaleźć w oficjalnym 
regulaminie.  
  
Zachęcamy również rodziców i opiekunów do odwiedzenia stanowej strony 
internetowej ny.gov/vaxforkids, gdzie znajdą informacje, odpowiedzi na często 
zadawane pytania oraz nowe materiały na temat szczepień przeciw COVID-19 i dzieci. 
W tym miejscu można znaleźć niedawno dodane gotowe materiały dla placówek 
pediatrycznych i punktów szczepień dzieci (m.in. nowe plakaty i naklejki).  
  
Mieszkańcy stanu Nowy Jork, którzy chcą umówić się na szczepienie dzieci w wieku 5-
11 lat, proszeni są o kontakt z pediatrą, lekarzem rodzinnym, wydziałami zdrowia w 
hrabstwie, ośrodkami zdrowia zakwalifikowanymi na podstawie przepisów federalnych 
(FQHC), wiejskimi ośrodkami zdrowia lub aptekami, które mogą podawać szczepionkę 
dla tej grupy wiekowej. Rodzice i opiekunowie mogą odwiedzić stronę vaccines.gov, 
wysłać swój kod pocztowy SMS-em na numer 438829 lub zadzwonić pod numer 1-
800-232-0233, aby znaleźć najbliższe placówki. Należy upewnić się, że dana placówka 
oferuje szczepionkę Pfizer-BioNTechCOVID-19, ponieważ inne szczepionki przeciw 
COVID-19 nie są jeszcze dopuszczone do stosowania w tej grupie wiekowej. W chwili 
obecnej punkty masowych szczepień w stanie Nowy Jork są przeznaczone dla osób w 
wieku 12 lat i starszych, podczas gdy nasze kampanie #VaxToSchool skupiają się na 
osobach w wieku od 12 do 17 lat. Wkrótce zostaną ogłoszone dodatkowe programy i 
wydarzenia dla dzieci w wieku 5-11 lat.  
  

###  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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