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 ‘NURSES FOR OUR FUTURE’الحاكمة هوكول تعلن عن فتح باب تقديم الطلبات للمنحة الدراسية 
 

  من العاملين الجدد أو الحاليين في الرعاية الصحية1,000تغطي الرسوم الدراسية 
 

ستغطً ". Nurses For Our Future" أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم عن فتح باب تمدٌم الطلبات للمنحة الدراسٌة 
 من العاملٌن الجدد أو الحالٌٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة للحصول على درجة الزمالة فً 1,000المنحة الرسوم الدراسٌة 

فً كلٌة أو جامعة والٌة نٌوٌورن الحكومٌة لمدة عامٌن أو  (BSN)أو بكالورٌوس العلوم فً التمرٌض  (ADN)التمرٌض 
 .أربعة أعوام

 
، ونحن مدٌنون COVID-19على مدى العامٌن الماضٌٌن، ولف ممرضو نٌوٌورن فً الخطوط األمامٌة فً مواجهة وباء "

 Nurses For Our"مع استمرارنا فً مكافحة الفٌروس، ستوفر منحة  ".قالت الحاكمة هوكول" لكل واحد منهم باالمتنان،
Future " فرصة مهمة للجٌل المادم من الممرضٌن لتلمً التعلٌم من الدرجة األولى والتأكد من استعدادهم للمساعدة فً حماٌة

 ."زمالئهم فً نٌوٌورن عندما تشتد الحاجة إلٌهم
  

ٌعد برنامج المنحة الدراسٌة . ، واجهت المستشفٌات نمًصا فً العمالة وتدفمًا هائالً للمرضى(COVID-19)منذ بداٌة جائحة 
Nurses For Our Future خطوة مهمة مصممة لتوظٌف وإعادة تدرٌب المتخصصٌن فً التمرٌض والرعاٌة الصحٌة 

 فرصة عمل للممرضٌن 9,300ٌوجد حالًٌا أكثر من . للخدمة التً تشتد الحاجة إلٌها كممرضٌن مسجلٌن فً والٌة نٌوٌورن
 طالب إضافً سٌمكنهم االلتحاق ببرنامج تمرٌض إما فً 1,000ستستهدف المنحة الدراسٌة . المسجلٌن فً والٌة نٌوٌورن

سٌتمكن الطالب من إكمال برامجهم بجدول زمنً . (CUNY)أو جامعة مدٌنة نٌوٌورن  (SUNY)جامعة والٌة نٌوٌورن 
 .مرن، إما بدوام جزئً أو بدوام كامل

  
لطالما كان الممرضون العمود الفمري  "(:NYSNA)قالت بات كين، المديرة التنفيذية لرابطة الممرضين في نيويورك 

أود أن أشكر إدارة . (COVID-19)لنظام الرعاٌة الصحٌة فً والٌتنا، وهً حمٌمة أصبحت أكثر وضوًحا منذ ظهور جائحة 
الحاكمة هوكول على تمدٌرها لمساهمتهم، وتمدٌم هذه المنحة الدراسٌة، وتوسٌع الفرصة للعاملٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة 

 ." الحالٌٌن والطامحٌن فً تعلُّم المهارات التً ٌحتاجون إلٌها لخدمة شعب والٌة نٌوٌورن بشكل أفضل
 

 منحة دراسٌة للممرضٌن المسجلٌن من خارج الوالٌة الذٌن ٌنتملون وٌمارسون المهنة فً والٌة 500سٌتم تمدٌم ما ٌصل إلى 
 للممرضٌن المسجلٌن فً والٌة نٌوٌورن 250و ، (BSN)نٌوٌورن للحصول على درجة البكالورٌوس فً علوم التمرٌض 

 (.ADN)من الساعٌن حدٌثًا للحصول على درجة الزمالة فً التمرٌض 
 

ستغطً المنح الدراسٌة الرسوم الدراسٌة الفعلٌة التً تتماضاها الكلٌة أو الجامعة الحكومٌة لمدة أربعة فصول دراسٌة بدوام 
سٌتم توزٌع المنح بالتناسب على المستفٌدٌن الذٌن ٌعملون بدوام ألل من الدوام الكامل، بما فً ذلن الرسوم واإللامة . كامل

 .والمأكل، أو النفمات األخرى، ولكن لن تغطً المنح الدراسٌة تكالٌف العمل من نوع آخر
 

 من تعلٌمهم وتعزٌز المهنٌة حٌاتهم مسار لتحسٌن الصحٌة الرعاٌة مجال فً النشطٌن نٌوٌورن والٌة سكان الجهد هذا سٌحفز
 (.CUNY) نٌوٌورن مدٌنة جامعة أو (SUNY) نٌوٌورن والٌة جامعة نظام خالل

 



( SUNY) الذي تموم بتشغٌله جامعة والٌة نٌوٌورن Nurses For Our Futureسٌعمل برنامج المنحة الدراسٌة 
على تطوٌع وإعادة تدرٌب المتخصصٌن فً التمرٌض والرعاٌة الصحٌة، مع تغطٌة  (CUNY)وجامعة مدٌنة نٌوٌورن 
ستساعد وزارة العمل فً والٌة نٌوٌورن أًٌضا فً تسوٌك فرص جدٌدة فً صناعة الرعاٌة الصحٌة . الرسوم الدراسٌة بالكامل

 .للعاملٌن حالًٌا فً هذا المجال أو العاطلٌن عن العمل
 

 العمل، عن والعاطلٌن حالًٌا للعاملٌن الجدٌدة الفرص هذه تسوٌك فً نٌوٌورن بوالٌة العمل وزارة ستساعد ذلن، إلى باإلضافة
 على للحصول (SUNY) نٌوٌورن والٌة جامعة فً اإلللٌمٌة التعلٌم فرص مراكز خالل من المتاحة الفرص ذلن فً بما

 والتمرٌض المرخص العملً والتمرٌض المعتمد المساعد التمرٌض ذلن فً بما بشدة، المطلوب المبتدئ التمرٌض شهادات
 .المنزلً المساعد

 
 .هناٌجب إكمال اإلدخاالت 

 
 .من خالل إرسال نموذج االشتران عبر اإلنترنت بنجاح، سٌتم إدخال كل مشارن فً السحب

 
-https://www.governor.ny.gov/programs/nurses-our-future: لمزٌد من المعلومات، تفضل بزٌارة

scholarship 
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