
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/9/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
גאווערנאר האקול שטעלט אויף נייע 'וואקסינירט, בילדט, גראדואירט' וואקסין באלוינונג קאמפיין  

פולע  CUNYאדער  SUNYיעריגע קינדער פאר א טשאנס צו געוואונען א  11ביז  5פאר 
 סקַאלערשיּפ 

  
קסין דאזע  יעריגע קינדער וועלכע באקומען זייער ערשטע ווא 11ביז  5עלטערן און גַארדיענס פון 

  דאקענען אריינגיין אים די גורל  19ביז דעצעמבער 
 

  ידי סקַאלערשיּפ רעכנט אריין שכר לימוד, א צימער און דארמיטאר
  

; 24געווינער פער וואך פאר פינף וואכן, ערשטע געווינער וועלן אנאנסירט ווערן נאוועמבער   10 
  דאגורלות צייטן קען מען זעהן 

  
  ;Ny.Gov/Vaxforkidsעלטערן, גַארדיענס און קאמיוניטיס זענען ערמוטיגט צו באזוכן 

 
 נייע צעטלעך, סטיקערס און אנדערע רעסארסן זענען דא צו באקומען פאר די ּפרָאוויידערס וועלכע 

  דאשטעלן צו די וואקסינען אויפן שטח  
  

  Mount Vernon Neighborhood Health Centeקורצע ריידע ביי די  19- היינט, דורכאויס א קאוויד
אין וועסטשעסטער קאונטי האט גאווערנאר קעטי האקול אנאנסירט נייע באמיאונגען צו שטיצן דאס  

ער, אריינרעכענעדיג דאס אוועקשטעלן א נייע וואקסין באלוינונג יעריגע קינד 11ביז  5וואקסינירן 
( פאר יונגע ניו  Vaccinate, Educate, GraduateI'וואקסינירט, בילדט, גראדואירט' ) —פראגראם 

יאר וועלכע באקומען זייער    11ביז   5יארקער. עלטערן און גַארדיענס פון קינדער אין די עלטער פון 
קענען אריינגיין אין די סטעיט'ס באלוינונג פראגראם פאר א   19ביז דעצעמבער ערשטע וואקסין דאזע 

יעריגע  -טשאנס פאר זייער קינד צו געוואונען א פולע סקַאלערשיּפ צו איינס פון צוויי אדער פיר
קאלעדזש אדער אוניווערסיטעט; די סקַאלערשיּפ רעכנט אריין   CUNYאדער  SUNYפראגראמען ביי 

צימער און דארמיטארי. צען געווינער וועלן אנאנסירט ווערן יעדע וואך אנגעהויבן פון  שכר לימוד, א 
געווינער וועלכע וועלן אויסגעוועהלט ווערן אין לויף פון די פינף   50, מיט א סך הכל פון 24נאוועמבער 

  וואכיגע תקופה. 
  

האט   ",יאר אלט 11ביז   5וואקסין איז ענדליך דא צו באקומען פאר קליינע ניו יארקער פון  19-"די קאוויד
"אונזער קריטישע ארבעט צו מאכן די וואקסין צוגענגליך און אז עס זאל זיין   גאווערנער האקול געזאגט.

רוועגנס, און מיר וועלן  צו באקומען פאר אלע בארעכטיגטע קינדער און זייערע פאמיליעס איז אונטע
שטיצן און פייערן מיט די וועלכע ווערן וואקסינירט אויף שעפערישע וועגן. די 'וואקסינירט, בילדט,  

גראדואירט' פראגראם איז אן אויסערגעווענטליכע געלעגנהייט פאר קינדער צו געווינען אומזיסטע שכר  
עט, און איך ערמוטיג עלטערן און  קאלעדזש אדער אוניווערסיט CUNYאדער   SUNYלימוד צו א  

  גַארדיענס צו העלפן זייערע קינדער צו וואקסינירט ווערן און אריינגייין אין די איינמאליגע פראגראם." 
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.ny.gov%2Fs3%2FVaccinate-Educate-Graduate-Vaccine-Incentive&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9fabf872cc684672014108d9a3c0af71%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720870254392348%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8XmhJEe27HoMN7ftgwS5XMlICg3GiIfoaBlaAxaYpz0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fny.gov%2Fvaccinateeducategraduate&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9fabf872cc684672014108d9a3c0af71%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720870254402311%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1D7JpWUaFK6Zd4myV0oo5A4Qu48kVcIfm3H16u7kx3Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-children-and-adolescents&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9fabf872cc684672014108d9a3c0af71%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720870254412263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Lmc2TtYcrYcw%2FMKDP3g8Hcj2%2BtHkBhqjoErNKcZkG3I%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Feducational-assets-1&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9fabf872cc684672014108d9a3c0af71%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720870254412263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0fkPozux760pOGAsvbgxJEeWWo1Cdf8VpSzVchZuWCc%3D&reserved=0


טיים  -וועלן באקומען צוויי אדער פיר יאר צו שטודירן פּול באלוינונג פראגראםדי געווינער פון די סטעיט'ס 
אסָאוסיעטס אדער בעטשעלָאר'ס דעגרי פראגראם, וואס רעכנט  CUNYאדער  SUNYאין סיי וועלכע 

  אריין די פאלגנדע:
  

די פולע קאסטן פון שכר לימוד אין די סטעיט ביי א ניו יארק סטעיט אדער סיטי   שכר לימוד: •
  אוניווערסיטעט. 

ּוּפלייס און  צימער און דארמיטארי און טאשן געלט פאר ביכער, ס קאסטן חוץ פון שכר לימוד:  •
  קאלעדזשעס. SUNYטראנספארטאציע ביז די דורכשניטליכע קאסטן ביי 

סטודענטן וועלכע וואוינען אין די קאמפוס וועלן באקומען מער טאשן געלט פאר צימער   וואוינונג: •
און דארמיטארי פון סטודענטן וועלכע קומען אריין יעדן טאג צו די אוניווערסיטעט. אויב עס זענען 
נישטא קיינע דארמיטאריס פאר די סטודענטן אינעם קאמפוס, וועלן זיי באקומען די זעלבע סומע 

  געלט ווי סטודענטן וועלכע וואוינען אין די קאמפוס. טאשן

  
CUNY  ,פארברייטערן וואקסין  טשענסעלאר פעליקס וו. מַאטָאוס ראדריגעז האט געזאגט"

יאר אלט מאכט אונז נאך מער זיכער מיט זיך אז מיר וועלן    5בארעכטיגונג פאר קינדער פון אזוי יונג ווי 
און אהערשטעלן די נויטיגע אומשטענדן פאר ניו יארק'ס פולע   19-זיך קענען באהערשן אויף קאוויד

עקאנאמישע אנטוויקלונג. די 'וואקסינירט, בילדט, גראדואירט' פראגראם וועט ווייטער צוציהען עלטערן  
און גַארדיענס צו באשיצן זייערע קינדער, און מיר טוהען שטארק רעקאמענדירן אז זיי זאלן טוהן אזוי.  

ן גאווערנער האקול פארן ערמוטיגן מער ניו יארק צו וואקסינירט ווערן און פארן אויסנוצן  מיר באדאנקע
CUNY ".ס שטארקע רעפוטאציע צו העלפן פירן די סטעיט'ס ווידער אויפשטייג'  

  
SUNY  ,וואקסינאציעס זענען געווען די שליסל צו  טשענסעלאר דזשים מעלעטראס האט געזאגט"

. יעצט אז אפילו  SUNYקענען צוריקגיין צו די נארמאלע אקעדעמישע און קאמפוס ערפארונג אין 
קלענערע קינדער האבן א באשטעטיגטע וואקסין אפציע, איז דאס נאך א גאר גרויסע טריט צו זעהן די  

ו טוהן אלעס וואס מיר קענען צו ערמוטיגן יעדן איינעם  ענדע פון די פאנדעמיע, און מיר מוזן פארזעצן צ
צו באקומען זייער שַאט. איך טוה אפלאדירן גאווערנער האקול פארן אפפערן די נייע באלוינונג צוזאמען  
מיט א געלעגנהייט צו לערנען אין איינע פון אונזערע קאמפוסן פריי פון שכר לימוד. מיר האפן באמת אז 

  סטעיט וועלן אויסנוצן דעם אפפער."  פאמיליעס איבער די
  

 Higher Education Servicesניו יארק סטעיט העכערע בילדונג סערוויסעס קערפערשאפט )
Corporation ,איך באדאנק גאווערנאר האקול ( פרעזידענט, דר. גיערמָאו לינערס, האט געזאגט"

יעריגע קינדער און פאר אירע   11ז בי 5פאר איר פירערשאפט מיטן פארברייטערן וואקסינאציעס פאר 
שריט צו ערמוטיגן אפילו מער פון ניו יארק'ס יונגווארג צו וואקסינירט ווערן. עפענען דעם 'וואקסינירט,  

בילדט, גראדואריט' וואקסין באלוינונג פראגראם וועט ערמעגליכן ניו יארק צו אראפברענגען די  
און זיכער מאכן אז אלע ניו יארקער זענען באשיצט. מיט  אלגעמיינע צאל פון פאזיטיווע קאוויד פעלער 

מער געלעגנהייטן דא צו באקומען פאר יונגע מענטשן צו באקומען א פולע סקַאלערשיּפ אין איינס פון ניו  
יאר   11און  5יארק'ס בעסטע אינסטיטוציעס, איז נישטא קיין בעסער צייט פון יעצט פאר קינדער צווישן  

  ווערן."  אלט צו וואקסינירט
יאר און זיין איינוואוינער פון ניו    11ביז   5כדי צו זיין בארעכטיגט מוזן קינדער זיין צווישן די עלטער פון 

יארק סטעיט. אונטער די פעדעראלע געזעץ מוזן קינדער זיין געזעצליכע פערמאנענטע איינוואוינער  
  19-גט. פעדעראלע קאווידאדער בירגער פון די פאראייניגטע שטאטן כדי צו זיין בארעכטי

פארגרינגערונג און פובליק קאמיוניקאציע געלטער וועלן גענוצט ווערן צו דעקן די קאסטן פון די  
  וואקסינאציע באלוינונג פראגראם.

  
, און די וועלכע  דאעלטערן און גַארדיענס קענען אריינגיין אין די גורל פאר זייערע בארעכטיגטע קינדער 

צו אריינגיין אין די גורל דורך די   4829-697-833-1האבן נישט קיין אינטערנעט צוטריט קענען רופן 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.ny.gov%2Fs3%2FVaccinate-Educate-Graduate-Vaccine-Incentive&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9fabf872cc684672014108d9a3c0af71%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720870254422219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lLEs6HV0Woqg5Ow%2F3a7Kbb%2BpbdXj8QYcgNBdthHIB38%3D&reserved=0
tel:833-697-4829


טעלעפאן. ניו יארק סטעיט וועט אפהאלטן דעם גורל יעדע וואך, און די געווינער וועלן פעסטגעשטעלט 
( און ניו יארק סטעיט  Department of Healthוערן דורך די ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט )ו

 העכערע בילדונג סערוויסעס פארבאנד. 
  

מען קען אריינגיין אין די גורל נאר איינמאל פער קינד, און קינדער מוזן האבן באקומען זייער ערשטע  
יין טאג בעפארן אריינגיין אין די גורל. די וועלכע גייען אריין אין  וואקסינאציע צום ווייניגסטנס א 19-קאוויד

די גורל וועלן אויטאמאטיש אויך אריינגיין אין אלע נאכפאלגנדע 'וואקסינירט, בילדט, גראדואירט'  
  .אפיציעלע תקנותגורלות. נאך אינפארמאציע איז דא אין די 

  
,  ny.gov/vaxforkids, נייע וועבזייטלסטעיט'ס  עלטערן און גַארדיענס ווערן אויך ערמוטיגט צו באזוכן די

וואקסין און    19-בער די קאווידאי נייע רעסארסןאון  אפט געפרעגטע פראגןפאר אינפארמאציע, פאר 
קינדער. די סעיט האט לעצטנס צוגעלייגט גרייטע מאטעריאלן צו ארויסהעלפן קינדער דאקטוירים און  

לאקאלע קערפערשאפטן וועלכע גיבן די וואקסין פאר קינדער אויפן שטח, אריינרעכענענדיג נייע שילדן  
 .  דאאון סטיקערס וועלכע זענען דא צו באקומען  

  
גע קינדער ווערן ערמוטיגט זיך  יערי  11ביז  5ניו יארקער וועלכע ווילן מאכן א וואקסין אּפוינטמענט פאר 

צו פארבינדן מיט זייער קינד'ס קינדער אדער פאמיליע דאקטאר, קאונטי העלט דעּפארטמענטס, 
(, העלט Federally Qualified Health Centers, FQHCקוואליפיצירטע העלט צענטערן )-פעדעראל

ואקסין פאר קינדער אין די  צענטערן ארויס פון שטאט אדער פארמאסיס וועלכע גיבן מעגליך די ו
  438829, טעקסטן זייער זיּפ קָאוד צו  vaccines.govעלטערן און גַארדיענס קענען באזוכן  עלטער.

צו טרעפן דערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער. מאכט זיכער אז די   1-800-232-0233אדער רופן 
  19-קסין, וויבאלד די אנדערע קאווידווא 19-בייָאוענטעק קאוויד-וואקסינאציע פלאץ שטעלט צו די פייזער

דערווייל ווערן ניו יארק   וואקסינען זענען יעצט נאכנישט אויטאריזירט פאר קינדער אין די עלטער.
יאר און עלטער, און אונזער   12סטעיט'ס מאסן וואקסינאציע פלעצער גענוצט פאר מענטשן פון  

VaxToSchool17ביז   12יע פלעצער זענען קאנצעטריעט אויף  ָאּפ' וואקסינאצ-# צייטווייליגע 'ּפַאּפ  
יעריגע וועלכע וועלן   11ביז   5יעריגע. נאך פראגראמען און געשעענישן וועלכע זענען קאנצעטרירט אויף 

  בקרוב אנאנסירט ווערן.
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