
 
Do natychmiastowej publikacji: 15.12.2021 GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA CZWARTĄ RUNDĘ ZWYCIĘZCÓW 
PROGRAMU ZACHĘT „VACCINATE, EDUCATE, GRADUATE” DLA DZIECI W 

WIEKU OD 5 DO 11 LAT, W KTÓRYM WYGRANĄ JEST PEŁNE STYPENDIUM W 
SUNY LUB CUNY 

 
Rodzice i opiekunowie dzieci w wieku od 5 do 11 lat, które otrzymają pierwszą 

dawkę szczepionki do 19 grudnia, mogą wziąć udział w losowaniu tutaj 
 

Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie 
 

 Przez pięć tygodni 10 zwycięzców tygodniowo; pierwsi zwycięzcy zostaną 
ogłoszeni 24 listopada; harmonogram losowań jest dostępny tutaj 

 
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś 10 zwycięzców czwartej rundy programu zachęt 
do szczepień w stanie Nowy Jork – „Zaszczep się, zdobądź wykształcenie, ukończ 
szkołę” (Vaccinate, Educate, Graduate). 
 
„Jestem zachwycona, że mogę ogłosić kolejnych dziesięciu młodych mieszkańców 
stanu Nowy Jork, którzy będą mogli skorzystać z życiowej szansy kształcenia w 
dowolnym college'u lub uniwersytecie SUNY lub CUNY w ramach programu Vaccinate, 
Educate, Graduate”, powiedziała Gubernator Hochul. „Walcząc z zimowym wzrostem 
liczby zachorowań na COVID-19 ważne jest, abyśmy zachowali czujność i podjęli 
niezbędne kroki w celu pokonania wirusa. Szczepionka to najskuteczniejsze narzędzie, 
jakim dysponujemy – jest bezpieczna, bezpłatna, łatwo dostępna i stanowi najlepszy 
sposób na zapewnienie bezpieczeństwa sobie i swoim bliskim”.  
 
Rodzice i opiekunowie dzieci w wieku od 5 do 11 lat, które otrzymają pierwszą dawkę 
szczepionki do 19 grudnia, mogą wziąć udział w programie motywacyjnym „Vaccinate, 
Educate, Graduate”, w którym mają szansę wygrać pełne stypendium dla swojego 
dziecka na dowolny dwu- lub czteroletni college lub uniwersytet SUNY lub CUNY. 
Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie. 
 

 Czesne: Pełny koszt czesnego na uniwersytecie stanowym (SUNY) lub. 
 Koszty niezwiązane z czesnym: Zakwaterowanie i wyżywienie oraz dodatki na 

podręczniki, wyposażenie i transport do wysokości średnich kosztów w 
college'ach SUNY. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__forms.ny.gov_s3_Vaccinate-2DEducate-2DGraduate-2DVaccine-2DIncentive%26d%3DDwMGaQ%26c%3DmRWFL96tuqj9V0Jjj4h40ddo0XsmttALwKjAEOCyUjY%26r%3DZQ4O-vaNH2uyK9JkOROVw91UZcfBhV3oiQRXOkY0pKI%26m%3Ddz8A7P2au2Rt5l7KmOAcq0iIdXv2Yu-oU_kkBQTUfrM%26s%3Dw0UvFGpKHtR2OCCsAVnC5Rzb_xzsgUNwNCNuQMn1uyU%26e%3D&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4696c75314f64f436ab808d9c00c2b25%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751980768247689%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9Xanm1adi%2Bo94yeS8CzmDQtD5jpZ1C6qE%2BIVOe3nM7Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttp-3A__ny.gov_vaccinateeducategraduate%26d%3DDwMGaQ%26c%3DmRWFL96tuqj9V0Jjj4h40ddo0XsmttALwKjAEOCyUjY%26r%3DZQ4O-vaNH2uyK9JkOROVw91UZcfBhV3oiQRXOkY0pKI%26m%3Ddz8A7P2au2Rt5l7KmOAcq0iIdXv2Yu-oU_kkBQTUfrM%26s%3DAv02CSJ5Y-EHoEyZQbGIWNUBGJ4Xo-CKwv2i3J6vNaY%26e%3D&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4696c75314f64f436ab808d9c00c2b25%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751980768247689%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=44VS0MKMHJQCQiSn1TyLQmQ5dXM5S2zWTSQ0sg6mfhc%3D&reserved=0


 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. 

 
Poniżej znajduje się lista zwycięzców. Inne informacje identyfikujące nie są dostępne, 
aby chronić prywatność studentów. 

 Nargis W., hrabstwo Queens 

 Helen K., hrabstwo Albany 
 Eleanor W., hrabstwo Erie 
 Zade M., hrabstwo Putnam 
 Kiaora R., hrabstwo Wayne 
 Bryn H., hrabstwo Ontario 

 Kye C., hrabstwo Schenectady 
 Hannah C., hrabstwo Richmond 

 London M., hrabstwo Kings 
 Kairi R., hrabstwo Kings 

 

Rodzice i opiekunowie mogą dokonać zgłoszenia w imieniu swoich uprawnionych 
dzieci tutaj, a osoby nieposiadające dostępu do Internetu mogą zadzwonić pod 
numer 1-833-697-4829 w celu zgłoszenia telefonicznego. Każdego tygodnia władze 
stanu Nowy Jork będą zarządzać losowaniem, a zwycięzcy zostaną zweryfikowani 
przez Wydział Zdrowia stanu Nowy Jork oraz Wydział ds. Szkolnictwa Wyższego w 
stanie Nowy Jork (New York State Higher Education Services Corporation). 
 
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 są dostępne w Oficjalnym Regulaminie. 
 
Rodzice i opiekunowie mogą również odwiedzić nową stronę internetową, w celu 
uzyskania informacji, odpowiedzi na często zadawane pytania oraz nowych zasobów na 
temat szczepionki przeciwko COVID-19 dla dzieci. W ostatnim czasie dodano gotowe 
materiały celem wsparcia świadczeniodawców pediatrycznych i lokalnych władz 
podających dzieciom szczepionkę na terenie swoich placówek; nowe plakaty i naklejki 
są dostępne tutaj. 
 
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 
stronęvaccines.gov, wysłać SMS ze swoim kodem pocztowym na numer 438829 lub 
zadzwonić pod numer 1-800-232-0233, aby znaleźć punkt szczepień w pobliżu. Należy 
upewnić się, że dana placówka oferuje szczepionkę firmy Pfizer-BioNTech przeciwko 
COVID-19, ponieważ inne szczepionki przeciwko COVID-19 nie są jeszcze 
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dopuszczone do stosowania dla tej grupy 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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