
 
 גאווערנער קעטי האוקול   8/18/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  מיליאן דאלערדיגע פארברייטערונג פון 150גאווערנער האוקול אנאנסירט אנהייב פון היסטארישע 
     צייטיגע סטודענטן -שטודיר קאסטן הילף פראגראם פאר טייל

      
צייטיג סטודענטן וועלכע נעמען זעקס אדער מער קרעדיטס א  -צום ערשטן מאל וועלן טייל

      סעמעסטער קענען באקומען הילף פון שכר לימוד הילף פראגראם אנגעהויבן דעם הערבסט
      

      פארברייטערונג TAPסטודענטן בארעכטיגט פאר הילף מיט  75,000אומגעפער נאך 
     

      
מיליאן   150גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן דאס איינפירן פןו דער היסטארישער 

דאלערדיגע פארברייטערונג פון ניו יארק סטעיט׳ס פאפולערערע שטודיר־קאסטן הילף פראגראם, וואס  
צייטיג פאר זייער  -סטודענטן וועלכע שטודיר טייל 75,000צו אומגעפער נאך  TAPעט איצט פארזארגן וו

צייטיגע לערנער שאפט מהלכים צו א  -צו גענצליך טייל TAPצייטיגע -דיפלאמען. פארברייטערן טייל
 צוגענגליכע בילדונג פאר מענטשן אין יעדן עלטער וועלכע טוען אפטמאל באלאנסירן אנדערע 

אויסטיילונגען קענען זיין ביז  TAPצייטיגע - פול פאראנטווארטליכקייטן ווי למשל א פאמיליע און ארבעט.
וועט זיין צו באקומען אויף א   TAPצייטיגע -צייטיגע סטודענט; טייל-דאלער יערליך פאר א פול  5,665

קרעדיטס א   11פראפארציאנעלע באזיס פאר בארעכטיגטע סטודענטן וועלכע נעמען זעקס ביז 
     צייטיגע פאדערונג.-סעמעסטער מיט קיין שוןם פול

      
איך וויל גרייט מאכן ניו   —״אלס גאווערנער, וויל איך טאן מער ווי בלויז אויפפאסן אויפ׳ן סטעיט היינט 

״העכערע בילדונג סטודענטן האלטן נישט בלויז  האט גאווערנער האוקול געזאגט.יארק פאר׳ן מארגן,״ 
יסל פון אונזער סטעיט נאר אויך פאר זייערע פאמיליעס. א דיפלאם ענדערט מער ווי בלויז דעם דעם של

לעבן פון דער וואס האלט איר, עס ענדערט דעם לעבן פון די אלע ארום זיי. יעדער מענטש וואס רופט ניו  
ר בילדונג. מיין יארק א היים ארט זאל האבן די געלעגנהייט זיך צו בעסערן און אינוועסטירן אין זייע

אדמיניסטראציע איז אנטשלאסן צו שטיצן אונזערע סטודענטן אויף יעדן אופן מעגליך און איך דאנק מיינע  
 מיטארבעטער אין סערוויס פאר׳ן מאכן דאס א ווירקליכקייט.״  

      
-סעמעסטער קענען זיך ווענדן פאר טייל 2022סטודענטן וועלכע שרייבן זיך איין אין דעם הערבסט 

אפליקאציע. איינמאל אריינגעגעבן, קענען ניו יארק  FAFSAדורך אויספילן דעם פעדעראלן  TAPייטיגע צ
  TAPסטעיט איינוואוינער וואס שטודירן ביי ניו יארק סטעיט קאמפוסן דירעקט זיך בינדן צו זייער  

פאר דעם   FAFSAעבן זייער אפליקאציע. פאר סטודענטן וועלכע האבן זיך שוין איינגעשריבן און אריינגעג 
אויסטיילונגען אויטאמאטיש צוגעפאסט ווערן לויט די צאל   TAPאקאדעמישן יאר, וועלן   2022-2023

     איינגעשריבענע קרעדיטס. 
      

אויסטיילונגען, וואס נעמט אריין  TAPצייטיגע -איז אייניג מיט פול TAPצייטיגע - בארעכטיגקייט פאר טייל
אויסטיילונגען דארפן נישט ווערן צוריקגעצאלט דורך קיין שום   TAP וואוינונג און איינקונפט פאדערונגען.

     באקומער.
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באזירטע קאלעדזש פינאנציעלע הילף  -איז איינע פון דער לאנד׳ס גרעסטע נויט TAPניו יארק סטעיט 

  30מיליאן ניו יארקער אויסגעטיילט געווארן באלד  6אלגעמיין, זענען איבער גרענט פראגראמען. אין  
אקאדעמישן   2020-2021במשך דעם  .TAPביליאן דאלער אין שטודיר קאסטן הילף אויסטיילונגען דורך 

מיליאן דאלער אין שטודיר קאסטן   700ניו יארקער אויסגעטיילט געווארן איבער  250,000יאר, זענען 
     סטיילונגען. הילף אוי

      
ניו יארקער   190,000אלס רעזולטאט פון סטעיט און פעדעראלע פינאנציעלע שטיצע, טוען איבער 

     קאסטן.-אן קיין שטודיר SUNYאדער  CUNYאיינוואוינער שטודירן אין 
      

 די צווישן מיליאן .52 און דעגרי, שום קיין  נישט האבן 44 ביז  25 יארן די צווישן יארקער ניו מיליאן 2 ארום
  אויף דרוק ברייטערער  א פון טייל איז   TAP צייטיגע-טייל פארברייטערן נישט. עס האבן 64  און 45 יארן

 יעדן  פאר צוגענגליכקייט און צוטריט פארבעסערן און  בילדונג העכערע פובליק אין אינוועסטירן צו
 ,CUNY און SUNY ביי איינגעשטעלטע  נייע אויפצונעמען  דאלער מיליאן 106 אריינגערעכנט סטודענט, 

  איינגעזעצטע פאר TAP אוועקשטעלן- ווידער בענע,איינגשערי  צאל די העכערן צו דאלער  מיליאן 100
  אין אינוועסטירונגען  באדייטנדע מאכן און טראנסקריפטן, צוריקהאלטן פון פירונג די פארבאטן מענטשן,

     איינריכטונגען.  קאפיטאל ַארט -דע-ָאוו-סטעיט
    

, וועלכס  2019אקט אין  DREAMניו יארק האט אויך אנגענומען דעם סענאטאר כאזע פעראלטא 
און אנדערע ניו  TAPמיט צוטריט צו   פארזארגט אומדאקומענטירטע ניו יארקער און אנדערע סטודענטן 

יארק סטעיט אנגעפירטע גרענטס און סקָאלערשיפס וואס שטיצן זייערע העכערע בילדונג קאסטן.  
    .דאסטודענטן קענען זיך לערנען מער איבער דעם 

     
SUNY ,״גאווערנער האוקול און   צווישנצייטיגע קאנצעלאר דעבארע עף. סטענלי האט געזאגט

יעריגן -אונזערע סטעיט לעגיסלאטארן וועלכע האבן פריאריטיזירט העכערע בילדונג אין דעם היי
ענדערנדע געלעגנהייטן פאר פיל מער  -לעבנס   , שטעלן צוTAPבודזשעט, איבערהויפט אין פארברייטערן 

יארק סטעיט׳ס אייגנארטיגע שטודיר  ניו  ניו יארקער וואס שטרעבן צו באקומען זייער קאלעדזש דיפלאם.
קאסטן הילף פראגראם איז שוין פון לאנג אן געווען דער אנקער פון פינאנציעלע שטיצע פאר אונזערע  

קאמפוסן. פארברייטערן  SUNYסטודענטן וואס זוכן הויכע קוואליטעט בילדונג אנגעבאטן ביי אונזערע 
TAP טויזנטער לערנער וועמענס לעבנס זענען אפטמאל   צייטיגע קאלעדזש שטודירן פאר-צו דעקן טייל

שוין אנגעפילט מיט פאמיליע און ארבעט פאראנטווארטליכקייטן קענען זיין דעם צוגעלייגטן אינצענטיוו צו  
    גרייכן זייער טרוים פון זיך אויסשטודירן אין קאלעדזש.״

     
CUNY ,״די פרעצעדענטלאזע   קאנצעלאר פעליקס וו. מאטאס ראדריגעז האט געזאגט

צייטיגע סטודענטן וועלן האבן א טראנספארמירנדע אימפאקט אויף - פאר טייל TAPפארברייטערונג פון 
די לעבנס פון טויזנטער ניו יארקער, צושטעלנדיג א וועג אויפ ארויפצו צו סאציעלע באוועגיגקייט און א  

פאנדעמישער ערהוילונג. מיר דאנקען  -באצאלטע דזשָאב און גלייכצייטיג טרייבן ניו יארק׳ס נאך-בעסער
- גאווערנער האוקול פאר איר הדרכה און לעגיסלאטארן פאר׳ן ערמעגליכן פאר צענדליגע טויזנטער טייל

    צייטיג סטודענטן, אריינגערעכנט עלטערן, זיך צו איינשאפן זייערע בילדונגס טרוימען.״
     

ניו יארק סטעיט העכערע בילדונג סערוויסעס קארפאראציע פרעזידענט דר. גיערמא לינארעס האט  
״איך אפלאדיר גאווערנער האוקול פאר׳ן פארברייטערן א פראגראם וואס האט שוין  געזאגט,

ילדונג.  ארויסגעהאלפן הונדערטער טויזנטער ניו יארקער צו פארווירקליכן זייער טרוים פון א קאלעדזש ב
די פארברייטערונג וועט ערמעגליכן פאר נאך מער סטודענטן לענגאויס אונזער סטעיט, וועלכע קענען זיך 

צייטיג צוליב אנדערע פאראנטווארטליכקייטן, צוטריט צו פינאנציעלע הילף אויף צו  -נישט באטיילגן פול

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hesc.ny.gov%2Fdream%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0629c5eed3f54acc1cc608da81367dda%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637964368290355066%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fU%2BBgAw1aJuFeXQyvvwcmq7H6cVh6D0dlZOHtYTCDFA%3D&reserved=0


טענעס אין גלייכקייט און  מאכן קאלעדזש מער גרייכבאר און וועט ווייטער שמעלער מאכן די שפאל
    פארשנעלערן דאס באוועגיגקייט אויפ ארויפצו צווישן איינוואוינער מיט שוואכערע מיטלען.״

     
אין דעם   TAPצייטיג -״דאס דורכפירן טייל סטעיט סענאטארקע טאבי ען סטאוויסקי האט געזאגט,

פילע    בודזשעט וועט ערמעגליכן פאר נאך סטודענטן צו שטודירן אין קאלעדזש.  2023-2022
צייטיגע  -קאלעדזשעס מאכן מיט ערנסטע פארמינערונגען אין די צאל איינגשעריבענע, און די טייל

ווייטער אויסטיילונגען וועלן באפולמעכטיגן עלטערע, ארבעטנדע, און נישט טראדיציאנעל סטודענטן 
    אנצוגיין מיט זייער בילדונג.״

    

״דער שטודיר קאסטן הילף פראגראם האט  סטעיט סענאטאר ברייען קאוואנאה האט געזאגט,
וויכטיגע שטיצע פאר מיליאנען ניו יארקער וואס ארבעטן צו זען הצלחה אין -צוגעשטעלט קריטיש

 75,000עם פראגראם צו ערמעגליכן ארום מיליאן דאלערדיגע פארברייטערונג פון ד 150קאלעדזש. די 
צייטיגע לערנער אנטיילצונעמען איז גאר א גוטע אופן צו אינוועסטירן אין אונזערע פובליק -טייל

קאלעדזשעס און אין ניו יארקער וועלכע זוכן העכערע בילדונג, און איך דאנק גאווערנער האוקול פאר איר  
יכקייט פון צוטריט, און צוגענגליכקייט פון העכערע בילדונג  פירערשאפט אויף דעם. יושר'דיגקייט, גלי

צייטיגע סטודענטן  - נייטיגע נושאים וואס מיר ארבעטן שווער אויף צו אדרעסירן. טייל-זענען העכסט
שטייען אפטמאל ספעציעלע שוועריגקייטן אזוי ווי פילע באלאנסירן אנדערע פאראנטווארטליכקייטן אין 

יפלאם, אריינגערעכנט ארבעט, אויפפאסן אויף א פאמיליע, געזונטהייט צוגאב צו נאכיאגן א ד
וויכטיג אז מיר זאלן פארזיכערן אז די סטודענטן ווערן נישט  -פראבלעמען און נאך. עס איז קריטיש

אויסגעשלאסן פון דער געלעגנהייט זיך צו שאפן העכערע בילדונג. דערפאר בין איך שטאלץ צו האבן 
, און איך וויל אויך דאנקען דער קאמיוניטי פון סטודענטן,  TAPעסטירונג אין געשטיצט די אינוו

איינגעשטעלטע, און שטאב מיטגלידער ביים בארא פון מאנהעטען קאמיוניטי קאלעדזש, וואס איך בין  
שטאלץ צו פארטרעטן, פאר זייער טריישאפט צוצושטעלן בילדונגס געלעגנהייטן פאר אזויפיל ניו  

 יארקער.״  

    
אלס פארזיצערין פון דער אסעמבלי׳ס העכערע מיטגליד דעבארע גליק האט געזאגט, ״ -אסעמבלי 

פראגראם איז יסודות׳דיג צו בילדונג און עקאנאמישע  TAPבילדונג קאמיטע, ווייס איך אז דער 
געלעגנהייט אין אונזער סטעיט. איך האב כסדר געקעמפט אויף צו שטערקער מאכן דעם פראגראם כדי  

ז יעדער ניו יארקער וואס וויל שטודירן אין א העכערע בילדונגס פראגראם באקומט די שטיצע וואס זיי א
צייטיגע סטודענטן  -נייטיגן, און איך בין באגייסטערט אז דער פארברייטערונג וועט טאן גענוי דאס. טייל

יס בילדונגס געלעגנהייטן טראדיציאנעלע סטודענטן און ערוואקסענע וועלכע זוכן או-זענען אפטמאל נישט
און טוען גלייכצייטיג באלאנסירן ארבעט און פאמיליע פאראנטווארטליכקייטן. איך בין דאנקבאר אז זיי  

וועלן מער נישט אויסשטיין דעם פינאנציעלן מניעה פון נישט קענען באקומען קיין פינאנציעלע הילף. איך  
ויף דער נושא, און מיינע קאלעגעס אין דער  וויל דאנקען גאווערנער האוקול פאר איר הדרכה א

    לעגיסלאטור פאר זייער שטיצע פון דער פארברייטערונג.״
  

׳פראפעסיאנעלע שטאב קאנגרעס׳, דער יּוניָאן וואס פארטרעט איינגעשטעלטע און פראפעסיאנעל  
״מיר דאנקען גאווערנער  , פרעזידענט דזשעימס דעיוויס האט געזאגט, CUNYשטאב מיטגלידער ביי 

- יעריגע ווידער-אלס טייל פון איר פלאן פאר א מולטי TAPצייטיגע -האוקול פאר אריינרעכענען טייל
. מיר קוקן ארויס מיט חשק צו ווייטערדיגע צוזאמארבעט מיט׳ן גאווערנער אזוי CUNYינוועסטירונג אין א

ריט צו הויכע קוואליטעט, פובליק העכערע  ווי מיר ארבעטן צו פארזיכערן די ברייטסטע מעגליכע צוט
וועט שטיצן די צאל איינגשעריבענע און געבן פאר אונזערע סטודענטן, פילע   TAPצייטיגע -בילדונג. טייל 

פון וועלכע זענען עלטערן און ארבעטער, די הילף וואס זיי נייטיגן אויף זיך איינצושאפן א קאלעדזש 
 .״ צייטיגן באזיס-דיפלאם אויף א טייל

    



NYPIRG ,״ניו יארק׳ס שטודיר קאסטן הילף  פראגראם דירעקטארין מעגאן אהערן האט געזאגט
פראגראם איז איינע פון דער לאנד׳ס שטערקסטע פינאנציעלע הילף פראגראמען. איר לעצטערע  

- טיילנויטיגע טריט פאר בילדונגס גלייכקייט. -צייטיגע סטודענטן איז א העכסט-פארברייטערונג צו טייל
צייטיגע סטודענטן שטיצן אפטמאל פאמיליעס, און דארפן אין די זעלבע צייט אויך האלטן ארבעט און 

אנדערע פאראנטווארטליכקייטן. מוטיגן און שטיצן זייער וועג צו א קאלעדזש דעגרי איז פשוט שכל׳דיג.  
און  FAFSAיסצופילן זייער מיר אפלאדירן גאווערנער האוקול פאר איר דורכפירן און מוטיגן סטודענטן או

 סטעיט אפליקאציעס נאך היינט.״ 
     

פאר מער אינפארמאציע אויף וויאזוי זיך צו ווענדן צו ניו יארק סטעיט׳ס פובליק קאלעדזשעס און 
קאמפוסן  SUNYפאר  /suny-to-www.suny.edu/attend/apply אוניווערסיטעטן, גייט צו

    שולעס.  CUNYפאר  cuny/#apply-to-www.cuny.edu/admissions/apply און
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