
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 5/ 26 للنشر فوًرا: 

 
 

الحاكمة هوكول تعلن عن فتح باب التقدم بطلبات للحصول على منح دراسية متميزة للمتقدمين الجدد للعام األكاديمي 
2022-23  
  

الذين تصل عائدات عائالتهم السنوية إلى  CUNYوجامعة مدينة نيويورك  SUNYيمكن لطالب جامعة والية نيويورك 
  دوالر التقدم بطلبات للحصول على كلية بدون رسوم دراسية 125,000

  
  2022أغسطس/آب  31تقبل الطلبات لغاية 

  
  

  23-2022أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن طلبات الحصول على منح دراسية متميزة للمتقدمين الجدد للعام الدراسي 
تتيح المنح الدراسية المتميزة جنبًا إلى جنب مع برامج المساعدة األخرى للطالب المؤهلين بدوام كامل   .هنا مفتوحة اآلن

لمدة عامين أو أربع سنوات بدون رسوم  CUNYأو جامعة مدينة نيويورك  SUNYااللتحاق بجامعة والية نيويورك 
  دراسية.

  
تساعد المنح   نيويورك كل فرصة ممكنة لصعود سلم النجاح."من األهمية بمكان أن نوفر لطالب  قالت الحاكمة هوكول،

المتميزة الدراسية على ضمان إمكانية الحصول على تعليم جامعي للجميع خاصة للطالب ذوي الدخل المتدني الذين يواجهون 
م العالي وتوفر  تفاوتات مالية تضعهم في وضع غير مؤات. أنا فخورة بدعم البرامج التي تزيل الحواجز التي تعترض التعلي

  لكل سكان نيويورك فرصة لمتابعة تعليم جيد." 
  

يمكن أن يصل إجمالي الدخل المعدل الفيدرالي   23-2022لكي تكون مؤهالً للحصول على منحة متميزة للعام الدراسي 
  يجب على الطالب أيًضا تحقيق متطلبات األهلية التالية:   دوالر. 125,000لألسرة إلى  

  
  لمدة عامين أو أربعة أعوام  CUNYأو  SUNYالتخطيط لاللتحاق بجامعة  •
  ساعة معتمدة سنويًا من أجل برنامج دراستهم )بما في ذلك فصلي الصيف والشتاء( 30أكمال   •

أن يكون على المسار الصحيح للتخرج في الوقت المحدد بدرجة جامعية خالل عامين أو درجة   •
  البكالوريوس في أربع سنوات 

  
"أحيي الحاكمة هوكول اللتزامها بضمان  قال د. غييرمو ليناريس رئيس مؤسسة خدمات التعليم العالي في والية نيويورك،

ور التكلفة ويمكن الوصول إليه وال سيما بين السكان المحرومين وذوي الدخل المتدني أن يكون التعليم العالي في واليتنا ميس
يمكن أن تساعد المنح المتميزة طالب نيويورك على تحقيق حلمهم في   الذين يواجهون عوائق مالية أمام التحصيل الجامعي.

  "يقين حول دفع تكاليف دراسة الكلية.االلتحاق بالتعليم العالي من خالل توفير الدعم المالي للتخفيف من عدم ال
  

 SUNY"إن مهمة جامعة والية نيويورك ، SUNYقالت ديبورا ف.ستانلي الر ئيسة المؤقتة لجامعة والية نيويورك 
المتمثلة في توفير تعليم عالي الجودة وميسور التكلفة يعني رفع مستوى الطالب من األسر متدنية ومتوسطة الدخل بحيث 

أسر ثرية. إن المنح الدراسية المتميزة هي  يكون لديهم نفس الفرصة لتحقيق أهدافهم األكاديمية كأولئك الذين ينتمون إلى
اجز المالية التي تمنع الطالب من مواصلة حياتهم التعليمية بعد المدرسة الثانوية.  طريقة أخرى لوالية نيويورك لكسر الحو
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ولعملها الدؤوب لضمان أن يتمكن  SUNYنشكر الحاكمة هوكول على التزامها المستمر تجاه طالب جامعة والية نيويورك 
  كل مواطن من نيويورك يحلم بالتعلم في فصل دراسي بالكلية من القيام بذلك." 

  
"أصبحت المنح الدراسية المتميزة عنصًرا آخر   ،CUNYقال فيليكس ف. ماتوس رودريغيز رئيس جامعة مدينة نيويورك 

موثوقًا به من مجموعة برامج المساعدة الدراسية التي ال مثيل لها في والية نيويورك والتي تمكن شريحة متزايدة من السكان  
ل على الوظائف دون هذا النوع من الديون الكبيرة التي تثقل كاهل العديد من  من الحصول على تعليم جيد والبدء في الحصو

الخريجين في جميع أنحاء البالد. إنه ألمر مريح أن تعرف أن نيويورك تدعم العائالت على الرغم من التحديات العديدة  
زامها الثابت تجاه مؤسسات التعليم العالي الناتجة عن الجائحة والتقلبات المستمرة في اقتصادنا. نشكر الحاكمة هوكول على الت

  العامة في واليتنا وإقرارها باالختالفات العميقة التي يمكن أن تحققها الدراسة الجامعية لألفراد والعائالت والمجتمع." 
لية في  مفتوحة للطالب الجدد الذين يدخلون الك 23-2022إن طلبات الحصول على المنح الدراسية المتميزة للعام الدراسي  

وطالب الجامعات الحاليين الذين لم يتلقوا منحة متميزة مطلقًا. يجب على متلقي المنح المتميزة   2022فصل الخريف الدراسي  
الحاليين عدم تعبئة هذا الطلب. يمكن للطالب المؤهلين للحصول على المنحة الدراسية المتميزة بموجب قانون حلم والية 

  .هنا تا التقديم نيويورك السناتور هويه بيرال
  

 SUNYأو جامعة والية نيويورك  CUNYمن سكان نيويورك اآلن بجامعتي مدينة نيويورك    190,000يدرس أكثر من 
  بدون رسوم دراسية بفضل إضافة الطالب الحاصلين على منح متميزة.

  
  .2022أغسطس/آب  31سيتم قبول الطلبات حتى 

  
###  
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