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مليون دوالر   150الحاكمة هوكول تعلن عن إطالق برنامج تاريخي لتوسيع برنامج المساعدة في الرسوم الدراسية بقيمة 
  للطالب غير المتفرغين

  
ألول مرة، يمكن للطالب غير المتفرغين المسجلين ستة ساعات معتمدة أو أكثر لكل فصل دراسي الحصول على مساعدة  

   من برنامج المساعدة في الرسوم الدراسية ابتداء من هذا الخريف
  

  (TAPطالب إضافي مؤهل للحصول على المساعدة مع توسيع برنامج )  75,000يوجد ما يقرب من 
  

  
مليون دوالر لبرنامج المساعدة في الرسوم  150أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إطالق التوسعة التاريخية البالغة 

 75,000( لما يقرب من TAPالدراسية الشهير في والية نيويورك، والذي سيوفر اآلن مساعدات في دفع الرسوم الدراسية )
( ليشمل المتعلمين غير المتفرغين بالكامل يخلق TAPن توسيع برنامج )طالب إضافي يتابعون دراستهم بدوام جزئي. إ

مسارات لتعليم ميسور التكلفة لألفراد من جميع األعمار الذين غالبًا ما يوف ِّقون بين المسؤوليات األخرى مثل األسرة 
م كامل، وسيكون برنامج  دوالر سنويًا للطالب بدوا  5,665( بدوام كامل إلى TAPيمكن أن تصل منح برنامج ) والعمل.

(TAP  بدوام جزئي متاًحا على أساس تناسبي للطالب المؤهلين الذين يحصلون على ستة إلى )ساعة معتمدة لكل فصل  11
   دراسي بدون شرط مسبق بدوام كامل. 

  
  قالت الحاكمة هوكول.أريد إعداد نيويورك للغد،"  -"بصفتي حاكمة، أريد أن أفعل أكثر من مجرد االهتمام بهذه الوالية اليوم 

"طالب التعليم العالي هم ليسوا فقط مفتاح لواليتنا، بل لعائالتهم أيًضا. إن الدرجة الجامعية تغي ِّر أكثر من مجرد حياة حاملها،  
ل من حوله. يجب أن تُتاح لكل شخص ينتمي إلى نيويورك الفرصة لتحسين نفسه واالستثمار في تعليمه.  إنها تغي ِّر حياة ك 

  تلتزم إدارتي بدعم طالبنا بكل الطرق الممكنة وأشكر شركائي في الخدمة لجعل هذا األمر حقيقة واقعة."
  

( بدوام TAPالتقدم بطلب للحصول على منحة برنامج ) 2022يمكن للطالب المسجلين في الفصل الدراسي في خريف 
وحالما يتم تقديم الطلب، يمكن للمقيمين في والية نيويورك  الفدرالي.  FAFSAجزئي عن طريق تعبئة طلب على تطبيق 

(. وبالنسبة للطالب الذين التحقوا بالفعل  TAPالذين يلتحقون بمراكز والية نيويورك الجامعية االرتباط مباشرة بتطبيق )
اعات الجامعية  ( تلقائيًا بناء على عدد السTAP، سيتم تعديل منح )2023-2022( للعام الدراسي FAFSAوقدموا طلب )

  المسجلة.
  

( بدوام كامل، والتي تشمل متطلبات  TAP( بدوام جزئي مع منح )TAPتتوافق األهلية للحصول على منحة من برنامج ) 
   ( من قبل أي مستلم.TAPال يلزم سداد منح ) اإلقامة والدخل.

   
( بوالية نيويورك أحد أكبر برامج منح المساعدات المالية الجامعية القائمة على االحتياجات في البالد. TAPيُعدُّ برنامج )

مليار دوالر في شكل مساعدات تعليمية من    30ماليين من سكان نيويورك على ما يقرب من   6بشكل عام، حصل أكثر من 
  700من سكان نيويورك على أكثر من  250,000، حصل 2021-2020خالل العام الدراسي  (.TAPخالل برنامج ) 

  مليون دوالر من منح المساعدات الدراسية.
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من سكان نيويورك بجامعة والية نيويورك   190,000ونتيجة للدعم المالي الفيدرالي وعلى مستوى الوالية، يلتحق أكثر من 
(SUNYأو جامعة مدينة نيويورك ) (CUNY.بدون رسوم دراسية )   
  

 مليون 2.5و جامعية،  درجة لديهم ليس 44 إلى 25 بين أعمارهم  تتراوح الذين نيويورك سكان من مليون 2 حوالي هناك
 أوسع دفعة من  جزء هو المتفرغين لغير (TAP) برنامج  توسيع إن شهادات. يحملون ال 64 إلى 45 بين أعمارهم  تتراوح

 دوالر مليون 106 ذلك في  بما طالب، لكل  التكاليف تحمل على  والقدرة الوصول وتحسين العام  العالي التعليم في  لالستثمار
  مليون 100و (،CUNY) نيويورك مدينة وجامعة (SUNY)  نيويورك والية جامعة  في جدد   تدريس هيئة أعضاء لتوظيف
 والقيام الشهادات، حجز ممارسة  حظر يتم وبذلك المسجونين، لألفراد  (TAP)   برنامج تأسيس وإعادة االلتحاق، دةلزيا دوالر

   الحديثة. المال رأس مرافق  في كبيرة  باستثمارات
  

ورك  ، والذي يوفر لسكان نيوي2019اعتمدت نيويورك أيًضا على قانون حلم والية نيويورك للسناتور خوسيه بيرالتا في عام 
( والمنح والبعثات الدراسية األخرى التي تديرها والية  TAPالوصول إلى منح برنامج ) غير المسجلين والطالب اآلخرين

  .هنانيويورك والتي تدعم نفقات تعليمهم العالي. يمكن للطالب معرفة المزيد عن ذلك 
  

"الحاكمة هوكول والمشرعون في الوالية  :(SUNYقالت ديبورا أف ستانلي، الرئيسة االنتقالية لجامعة والية نيويورك )
فرًصا لتغيير الحياة  (، يوفرون TAPالذين أعطوا األولوية للتعليم العالي في ميزانية هذا العام، ال سيما في توسيع برنامج )

لطالما كان برنامج المساعدة في الرسوم الدراسية   للعديد من سكان نيويورك الذين يسعون جاهدين للحصول على شهاداتهم.
الفريد في والية نيويورك هو أساس الدعم المالي لطالبنا الذين يسعون للحصول على تعليم عالي الجودة يتم تقديمه في حرم  

( ليشمل االلتحاق بالكليات آلالف المتعلمين غير المتفرغين الذين TAP(. إن توسيع برنامج )SUNYيورك )جامعة والية نيو
غالبًا ما تكون حياتهم مليئة بالفعل بمسؤوليات األسرة والعمل يمكن أن يكون هو الحافز اإلضافي للوصول إلى حلمهم في  

  إكمال الدراسة في الكلية."
  

: "سيكون لهذا التوسع غير المسبوق لبرنامج  ( فيليكس ف. ماتوس رودريغيزCUNYقال رئيس جامعة مدينة نيويورك )
(TAP  للطالب غير المتفرغين تأثير تحويلي على حياة اآلالف من سكان نيويورك، مما يوفر طريقًا إلى الحراك االجتماعي )

ي في نيويورك بعد الوباء. نشكر الحاكمة هوكول على قيادتها  الصاعد ووظائف ذات رواتب أفضل، مع تعزيز التعاف
والمشرعين الذين جعلوا من الممكن لعشرات اآلالف من طالبنا غير المتفرغين، بما في ذلك أولياء األمور، متابعة أحالمهم  

  التعليمية."
  

أحيي الحاكمة هوكول لتوسيع رك: "قال الدكتور غييرمو ليناريس، رئيس مؤسسة خدمات التعليم العالي بوالية نيويو
ن   البرنامج الذي ساعد بالفعل مئات اآلالف من سكان نيويورك على تحقيق حلمهم في التعليم الجامعي. إن هذا التوسع سيمك ِّ

المزيد من الطالب في جميع أنحاء واليتنا، الذين ال يستطيعون الحضور بدوام كامل بسبب مسؤوليات أخرى، والحصول على 
عدة المالية لجعل الدراسة في الجامعة أكثر قابلية للتحقيق وسيستمرون في تضييق فجوات اإلنصاف، وتسريع التنقل  المسا

  الصاعد بين السكان المحرومين."
  

-2022( لغير المتفرغين في ميزانية TAP"إن اعتماد برنامج ) قال عضو مجلس شيوخ الوالية توبي آن ستافيسكي:
ن المزيد من الطالب من االلتحاق بالجامعة. 0232 تشهد العديد من الكليات انخفاًضا خطيًرا في االلتحاق وستعمل هذه  سيمك ِّ

  المنح بدوام جزئي على تمكين الطالب األكبر سنًا والعاملين وغير التقليديين من مواصلة تعليمهم."
  

"قدم برنامج المساعدة في الرسوم الدراسية دعًما حاسًما لماليين من سكان   قال عضو مجلس شيوخ الوالية، بريان كافانا: 
متعلم   75,000مليون دوالر لهذا البرنامج لتمكين حوالي  150نيويورك الذين يعملون للنجاح في الجامعة. إن التوسيع البالغ 

ائعة لالستثمار في كلياتنا العامة وفي نيويورك لمن يسعون للحصول على تعليم عاٍل،  غير متفرغ من المشاركة هو طريقة ر
وأشكر الحاكمة هوكول على قيادتها في هذا الشأن. إن المساواة في التعليم العالي وإمكانية الوصول إليه والقدرة على تحمل  

اجه الطالب غير المتفرغين تحديات خاصة، حيث يوازن  تكاليفه من القضايا الحاسمة التي نعمل بجد لمعالجتها. غالبًا ما يو
الكثيرون بين المسؤوليات األخرى باإلضافة إلى السعي للحصول على درجة جامعية، بما في ذلك العمل ورعاية األسرة  

لذلك أنا والقضايا الصحية والمزيد. من المهم للغاية أن نضمن عدم حرمان هؤالء الطالب من فرصة متابعة التعليم العالي. 
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(، وأود أيًضا أن أشكر مجتمع الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في  TAPفخور بدعم هذا االستثمار في برنامج )
  كلية مجتمع منطقة مانهاتن، التي أفخر بتمثيلها، لتفانيهم في توفير الفرص التعليمية للعديد من سكان نيويورك."

  
( هو TAPبصفتي رئيسة لجنة التعليم العالي في الجمعية، أعلم أن برنامج )قالت عضو الجمعية التشريعية ديبورا غليك: " 

أساس للفرص التعليمية واالقتصادية في واليتنا. لقد بذلت جهوًدا متواصلة لتقوية البرنامج حتى يحصل أي مواطن من  
ٍل على الدعم الذي يحتاجه، ويسعدني أن يتحقق ذلك بشكل تام عن طريق هذا نيويورك يرغب في االلتحاق ببرنامج تعليم عا 

التوسع. غالبًا ما يكون الطالب غير المتفرغين هم من الطالب والكبار غير المنتظمين في الدراسة الذين يسعون وراء الفرص  
اجهوا بعد اآلن العقبة المالية المتمثلة في عدم  التعليمية مع تحقيق التوافق بين مسؤوليات العمل واألسرة. أنا ممتن ألنهم لن يو

قدرتهم على الوصول إلى المساعدات المالية الحكومية. أود أن أشكر الحاكمة هوكول على قيادتها لهذه القضية، وزمالئي في 
  السلطة التشريعية على دعمهم للتوسع."

  

اء هيئة التدريس والموظفين الفنيين في جامعة مدينة  قال رئيس مؤتمر الموظفين الفنيين، وهي النقابة التي تمثل أعض
( بدوام جزئي كجزء من خطتها  TAP"نشكر الحاكمة هوكول على تضمين برنامج ) ( جيمس ديفيس:CUNYنيويورك )

(. نتطلع إلى استمرار التعاون مع الحاكمة حيث نعمل  CUNYإلعادة االستثمار متعدد السنوات في جامعة مدينة نيويورك )
( بدوام جزئي التسجيل TAPعلى ضمان أوسع وصول ممكن إلى التعليم العالي العام عالي الجودة. سوف يدعم برنامج )

ر منهم من أولياء األمور والعاملين، المساعدة التي يحتاجون إليها لمتابعة الحصول على درجة جامعية  ويمنح طالبنا، وكثي
  على أساس الدوام الجزئي." 

  

: "يُعدُّ برنامج المساعدة في الرسوم الدراسية في  (NYPIRGقال مدير برنامج مجموعة بحث المصالح العامة في نيويورك )
مساعدات المالية في البالد. ويُعدُّ توسعه األخير ليشمل الطالب غير المتفرغين خطوة مطلوبة  نيويورك أحد أقوى برامج ال

بشدة لتحقيق المساواة في التعليم. غالبًا ما يدعم الطالب غير المتفرغين العائالت، ويوف ِّقون بين العمل والمسؤوليات األخرى.  
يحتاج إلى تفكير. نحيي الحاكمة هوكول على موافقتها ونشجع   إن تشجيع ودعم طريقهم للحصول على درجة جامعية أمر ال

  ( وطلبات الوالية اليوم."FAFSAالطالب على تعبئة طلبات )
  

لمزيد من المعلومات حول كيفية تقديم الطلبات إلى الكليات والجامعات العامة في والية نيويورك، انتقل إلى  
suny-to-www.suny.edu/attend/apply/ ( لمراكز كليات جامعةSUNY )

  .(CUNYلكليات جامعة ) cuny/#apply-to-www.cuny.edu/admissions/applyو

  
###  
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