
 
 גאווערנער קעטי האוקול   5/26/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול אנאנסירט ׳עקסעלסיָאר׳ סקָאלערשיפ אפליקאציע אפן פאר נייע אפליקאנטן פאר 
   2022-23אקאדעמישע יאר 

   
SUNY  אוןCUNY  יערליך קענען זיך ווענדן   125,000סטודענטן וועמענס פאמיליעס פארדינען ביז

 פאר קאלעדזש אן קיין שטודיר קאסטן  
   

   2022, 31אפליקאציעס וועלן אנגענומען ווערן ביז אוגוסט 
   

   
גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז די אפליקאציע פאר דעם ׳עקסעלסיָאר׳ סקָאלערשיפ 

דער ׳עקסעלסיָאר׳  .דאאקאדעמישע יאר איז איצט אפן  23-2022פאר נייע אפליקאנטן פאר דעם 
צייטיגע סטודענטן צו  -אנדערע הילף פראגראמען, ערמעגליכט פולסקָאלערשיפ, אין צוזאמענהאנג מיט 

 יעריגע קאלעדזש אן קיין שטודיר קאסטן.  -יעריגע אדער פיר-צוויי CUNYאדער  SUNYשטודירן ביי א 
   

״עס איז קריטיש אז מיר שטעלן צו פאר ניו יארק׳ס סטודענטן יעדע מעגליכקייט צו ארויפצוקריכן דעם  
״דער ׳עקסעלסיָאר׳ סקָאלערשיפ העלפט  האט גאווערנער האוקול געזאגט. הצלחה,״לייטער פון 

איינקונפט  -פארזיכערן אז א קאלעדזש בילדונג איז דערגרייכבאר פאר יעדן, איבערהויפט פאר נידעריגע
סטודענטן וועלכע שטייען אויס פינאנציעלע אומ׳יושר וועלכס האט זיי געלייגט אין אומגינציגע  

דן. איך בין שטאלץ צו שטיצן פראגראמען וועלכע רייסן אראפ מניעות צו העכערע בילדונג און  אומשטענ
    קוואליטעט בילדונג.״ -צושטעלן פאר יעדן ניו יארקער א שאנס נאכצויאגן א הויכע

   
אקאדעמישע יאר, קען    2022-23אויף צו זיין בארעכטיגט פאר אן ׳עקסעלסיָאר׳ סקָאלערשיפ פאר דעם  

סטודענטן מוזן אויך     דאלער. 125,000עזינד פעדעראלע צוגעפאסטע גרָאוס איינקונפט זיין ביז הויזג
    נאכקומען די פאלגענדע בארעכטיגקייט פאדערונגען:

  
  יעריגע קאלעדזש-צוויי אדער פיר CUNYאדער  SUNYפלאנירן צו שטודירן ביי א   •

ם )אריינגערעכנט זומער און  קרעדיטס פער יאר צו זייער שטודיר פראגרא 30ענדיגן  •
    ווינטער טערמינען(

זיין אויפ׳ן וועג צו גראדואירן באצייטנס מיט אן אסאסיעט דעגרי אין צוויי יאר אדער א  •
   בעטשלער׳ס דעגרי אין פיר יאר

   
דר. גיערמא לינארעס, פרעזידענט פון דעם ניו יארק סטעיט העכערע בילדונג סערוויסעס  

״איך אפלאדיר גאווערנער האוקול פאר איר אנטשלאסנקייט צו   זאגט,קארפארעישען, האט גע
פארזיכערן אז העכערע בילדונג אין אונזער סטעיט איז מער צוגענגליך און צוטריטליך, איבערהויפט  

איינקונפט באפעלקערונגען וועלכע שטייען אויס פינאנציעלע מניעות  -צווישן מער אומגינציגע און נידעריגע
דער ׳עקסעלסיָאר׳ סקָאלערשיפ קען העלפן ניו יארק׳ס סטודענטן    ין קאלעדזש.אנצוקומען א
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פארווירקליכן זייער טרוים פון א העכערע בילדונג דורך באזארגן פינאנציעלע שטיצע צו לינדערן די  
  אומזיכערקייטן איבער צאלן פאר קאלעדזש.״

   
SUNY ,״ צווישנצייטיגע קאנצעלאר דעבארע עף. סטענלי האט געזאגטSUNY  ׳ס אויפגאבע פון

צוגענגליכע, צוטריטליכע און הויכע קוואליטעט בילדונג מיינט הייבן סטודענטן פון נידעריגע און  
  מיטלמעסיגע איינקונפט הויזגעזינדער כדי אז זיי זאלן האבן די זעלבע געלעגנהייט צו עררייכן זייערע

אקאדעמישע צילן ווי די פון מער פארמעגליכע פאמיליעס. דער ׳עקסעלסיָאר׳ סקָאלערשיפ איז נאך אן 
אופן וואס ניו יארק סטעיט צעברעכט פינאנציעלע מניעות אויף אפצוהאלטן סטודענטן פון פארזעצן זייערע  

גייענדע  שולע. מיר דאנקען גאווערנער האוקול פאר איר אנ-בילדונגס קאריערעס נאך הויך
סטודענטן און פאר אומערמידליך ארבעטן צו פארזיכערן אז יעדער ניו   SUNYאנטשלאסנקייט צו אונזער 

 יארקער וואס חלום׳ט פון שטודירן אין א קאלעדזש קלאס צימער זאל דאס קענען טון.״  
   

CUNY :יפ איז ״דער ׳עקסעלסיָאר׳ סקָאלערש קאנצעלאר פעליקס וו. מאטאס ראדריגעז האט געזאגט
געווארן נאך א פארלעסליכע מיטל פון ניו יארק סטעיט׳ס אומפארגלייכבארע פארטפעל פון שטודיר  

קאסטן הילף פראגראמען, וועלכע ערמעגליכן א שטייגנדע שיכט פון איינוואוינער אויף זיך איינצושאפן א  
רדרוקנדע חובות וועלכע  קוואליטעט בילדונג און אנהויבן סיפוק׳דיגע קאריערעס אן די סארט דע-הויכע

דערדרוקן אזויפיל גראדואירער איבער׳ן לאנד. עס איז אז טרייסט צו וויסן אז ניו יארק שטיצט פאמיליעס 
טראץ די פילע שוועריגקייטן פון דער פאנדעמיע און אנגייענדע וואקלדיגקייטן פון אונזער עקאנאמיע. מיר 

ע אנטשלאסנקייט צו אונזער סטעיט׳ס פובליק העכערע  דאנקען גאווערנער האוקול פאר איר אומוואקלדיג
בילדונג אינסטאנצן, און איר אנערקענונג פון די טיפזיניגע דיפערענצן וואס קאלעדזש קען מאכן פאר  

 יחידים, פאמיליעס און די געזעלשאפט.״ 
לכע גייען  מאליגע סטודענטן ווע-׳עקסעלסיָאר׳ סקָאלערשיפ אפליקאציע איז אפן צו ערשט 2022-23דער 

טערמין און איצטיגע קאלעדזש סטודענטן וועלכע האבן   2022אריין אין קאלעדזש אין דעם הערבסט 
נישט פריער באקומען קיין ׳עקסעלסיָאר׳ סקָאלערשיפ. איצטיגע ׳עקסעלסיָאר׳ סקָאלערשיפ באקומער 

ר׳ סקָאלערשיפ זאלן נישט אויספילן דער אפליקאציע. סטודענטן בארעכטיגט פאר דעם ׳עקסעלסיאָ 
 .  דאאקט קען זיך ווענדן  DREAMאונטער דעם סענאטאר האזע פעראלטא ניו יארק סטעיט 

   
אן קיין שטודיר קאסטן א    SUNYאדער  CUNYניו יארק איינוואוינער שטודירן איצט אין  190,000איבער 

 דאנק די מערערע סטודענטן וועלכע באקומען דעם ׳עקסעלסיָאר׳ סקָאלערשיפ. 
  

    .2022, 31אפליקאציעס וועלן אנגענומען ווערן ביז אוגוסט 
   

  ### 
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