
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   17/2021/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

وع الطريق الشي    ع  ي مشر
 
  81الحاكم كومو يعلن عن مبادرة بقيمة مليون دوالر لتعزيز مشاركة القوى العاملة المحلية ف

اكيوز ي سير
 
  ف

  
اكيوز":  وع  برنامج "القوى العاملة ونهضة سير ي تدريب وتوصيل العمال المحليير  بمشر

 
ه من   I-81سيساعدك ف وغير

ي وسط نيويورك
 

وعات البنية التحتية ف   مشر
  

  وزارة العمل بالوالية ستضيف معارض التوظيف وستتواصل مع المجتمعات األكير احتياًجا
  

اكيوز":  وهو مبادرة تعاونية بقيمة مليون   أعلن الحاكم أندرو م كومو اليوم عن إطالق برنامج "القوى العاملة ونهضة سير
ي منطقة 

ي ضمان استفادة العمال ف 
دوالر تقودها وزارة العمل بالوالية ووزارة النقل بالوالية ووكاالت أخرى للمساعدة ف 

اكيوز من إزالة جرس الطريق الرسي    ع  ي وسط   81بير  الواليات سير
وعات البنية التحتية األخرى ف  الذي طال انتظاره ومرسر

ي   نيويورك. 
ة وطويلة األجل ف  ستسىع المبادرة إىل ربط العمال بفرص التدريب ووظائف البنية التحتية جيدة األجر، قصير

اكيوز وحولها.  ها من منظمات الت سير ، ستضيف وزارة  من خالل العمل مع منظمات العمالة المنظمة وغير ي
دريب الوظيف 

ي  
ا لتوظيف العمال العاطلير  عن العمل والبطالة المقنعة ف 

ً
 مكثف

ً
ا وتواصال

ً
العمل معارض الوظائف وستجري تسويق

ي المنطقة. 
وعات البنية التحتية ف    مرسر

  
وع  قال الحاكم كومو:  اكيوز  I-81"يمثل مرسر ا  فرصة تاريخية ليس فقط لتحسير  التنقل داخل مدينة سير

ً
وحولها، ولكن أيض

ي المنطقة بأكملها. 
اكيوز":   إلعادة ربط األحياء وتوفير دفعة اقتصادية ف  ستساعد عىل  مبادرة "القوى العاملة ونهضة سير

ي يوفرها هذا  
وع المهم وأن الفرص االقتصادية الت  ي المنطقة يجنون فوائد هذا المرسر

ضمان أن أولئك الذين يعيشون ف 
وعات البنية التحتية تظل قريبة من منازلهم".  ه من مرسر وع وغير   المرسر

  
اكيوز":  ئمة بالوالية مع مجلس تنمية القوى  سوف تكمل العمل من بعد العالقات القا مبادرة "القوى العاملة ونهضة سير

اكيوز ) ي سير
 
ي ذلك النقابات  (CNY Worksالعاملة المحلية، ومركز التوظيف ف

 
، ومقدمي التدريب اإلقليميير  اآلخرين، بما ف

 ,Boards of Cooperative Educational Servicesالعمالية، ومجالس الخدمات التعليمية التعاونية )

BOCESي   رس الثانوية المحلية. ( والكليات والمدا
ي وموظفير  دائمير  ف 

ا فريق تواصل إضاف 
ً
وستوظف وزارة العمل أيض

ي ذلك جوبيىلي هومز، ومركز مجتمع جنوب الغرب )
 Southwest Communityمواقع باألحياء األكير احتياًجا، بما ف 

Centre .)  

  
(  Department of Transportation, DOTباإلضافة إىل ذلك، ستجري وزارة العمل، بدعم من وزارة النقل )

يكة األخرى، أنشطة التواصل والتسويق المتعلقة بوظائف البنية التحتية اإلقليمية.    والوكاالت الرسر

  
وع الطريق الرسي    ع بير  الواليات   ي  81باإلضافة إىل مرسر

ا إىل توظيف وتوفير التدريب للعاملير  ف 
ً
، ستسىع المبادرة أيض

وعات البنية التحتية ا ها من  مرسر وعات الطرق الرسيعة التابعة لوزارة النقل بالوالية وغير ي وسط نيويورك، مثل مرسر
ألخرى ف 

وعات البلدية.  ة، فسيساعدهم  مرسر ي البنية التحتية أو األعمال اإلنشائية مباشر
ي العمل ف 

أما عن األفراد الذين ال يرغبون ف 
ي توصيلهم بخيارات التدريب والوظائف 

  البديلة. موظفو وزارة العمل ف 

  



 

 

"توفير الوظائف جزء أساسي من خطة المحافظ كومو إلنعاش   قالت مفوضة وزارة العمل بوالية نيويورك، روبرتا ريردون،
اكيوز" . 19-اقتصاد نيويورك وتعزيزه بينما يتعاف  من جائحة كوفيد فرًصا وظيفية  ستوفر مبادرة "القوى العاملة ونهضة سير

ي توصيل  متكافئة، خاصة لمن لم يحصلو 
ا عىل تمثل كاف والعاطلير  عن العمل، ووزارة العمل عىل استعداد للمساعدة ف 

ي ساحتهم الخلفية". 
  سكان وسط نيويورك بوظائف رائعة ف 

  
يز دومينجيس:  وع الطريق الرسي    ع بير  الواليات  قالت مفوضة وزارة النقل بالوالية، ماري تير فرصة لألجيال   81"مرسر

. لتحديث شبكة نقل عفا ع  المجتمع المحىلي
ي كان يفرق بير 

بفضل استثمار المحافظ كومو   ليها الزمن وتصحيح خطأ تاريخ 
ي العدالة االقتصادية حت  قبل أن تبدأ  

وع المهم للغاية للنقل ومبادرة القوى العاملة، يمكننا بدء االستثمار ف  ي هذا المرسر
ف 

ي العمل عىل األرض، والتأكد من استفادة القوى الع
وع". المعاول ف    املة المحلية من هذا المرسر

  
وع جرس  مليار دوالر وصول المركبات من الطريق الرسي    ع بير  الواليات إىل الوجهات   1.9الذي تبلغ تكلفته  I-81سيعزز مرسر

اكيوز.  ي ذلك حي األعمال بوسط المدينة والمستشفيات وجامعة سير
وع إىل عكس   الرئيسية داخل المدينة، بما ف  يهدف المرسر

ي والذي عزل قلب المدينة
ي الخمسينيات من القرن الماض 

، من خالل توفير فرص جديدة  الخطأ التخطيطي الكالسيكي ف 
وع عىل أفضل   ي أهداف المرسر ي قررت وزارة النقل بالوالية أنها ستلت 

ي يوفرها بناء شبكة المجتمع، والت 
لإلدماج واإلنصاف الت 

  وجه. 

  
ي يمكن  

ستوفر شبكة المجتمع بيئة شبيهة بالطريق المستقيم من شأنها أن تدعم مرافق المشاة والدراجات اآلمنة والت 
ي جميع  Americans with Disabilities Act, ADAصول إليها بموجب قانون "األمريكيون ذوو اإلعاقات" )الو 

( ف 
وع.  وتقاطع شارع هاريسون مع شارع أدامز   I-81سيخفف من مشكالت التكدس المروري الحاىلي عىل جرس  أنحاء المرسر

طول شارع ألموند لتحسير  الروابط بوسط المدينة  عىل  81وشارع ألموند، من خالل إنشاء الطريق الواصل بخي األعمال 
ي جميع أنحاء  

ي التقاطعات الخاضعة للرقابة ف 
ومناطق األعمال األخرى، مما يؤدي إىل توزي    ع حركة المرور بشكل فعال ف 

  المدينة. 

  
ة عىل  تعمل وزارة النقل بالوالية مع اإلدارة الفيدرالية للطرق الرسيعة التابعة لوزارة النقل األمريكية   لوضع اللمسات األخير

وع التحويىلي )
ي للمرسر

ي الموعد  (draft Environmental Impact Statement, DEISمسودة بيان األثر البيت 
، وهي ف 

ي وقت الحق من الصيف  
ي للحصول عىل آراء العامة وإلجراء جلسة استماع عامة ف 

المحدد إلصدار مسودة بيان األثر البيت 
 . ي عام بعد تحقيق االتف الحاىلي

وع ف  ، سيبدأ المرسر   . 2022اق الفيدراىلي

  
وع العمل عىل األجزاء الشمالية والجنوبية من الطريق الواصل بخي األعمال  ، والعمل عىل  81تشمل المرحلة األوىل من المرسر

I-690  عي  طريق كروز وطريق إيرفنج، وتحويلI-481   إىلI-81   وعات الطرق والجسور عىل ي ذلك عدد من مرسر
بما ف 

  طول الممر. 

  
وع، يرح  زيارة   https://www.dot.ny.gov/i81opportunities  لمزيد من المعلومات حول المرسر

  
ي وسط نيويورك.  I-81"تغيير قال السناتور جون دبليو مانيون: 

بالنظر   يمثل فرصة تحدث ال تحدث سوى مرة كل جيل ف 
ي وسط  

ي تقسيم مجتمعاتنا، يجب أن يقوم العمال المحليون والقوى العاملة ف 
إىل التاري    خ المضطرب للطريق الرسي    ع ف 

اكيوز":  نيويورك بأكي  قدر ممكن من العمل القابل للتنفيذ.  ي ربط الباحثير   خطو  مبادرة "القوى العاملة ونهضة سير
ة مهمة ف 

ي يحتاجون إليها للمساهمة واالستفادة من أعمال إزالة وتغيير  
وعات البنية   I81عن عمل بالمهارات والفرص الت  ومرسر

  التحتية المهمة األخرى". 

  

ب، وع إزالة جرس الطريق الرسي    ع بير  الواليات  قال عضو المجلس، آل ستير ة طويلة إن مرسر   81"كنت أقول منذ في 
ي إحياء استثمارات البنية التحتية تلك.  يكون حافًزا للنمو االقتصادي لمنطقتنا. س

اك بعض العمال المحليير  ف   يبدأ ذلك بإشر

ي توفير وظائف ذات رواتب جيدة  
هذا ما ستفعله مبادرة مشاركة القوى العاملة هذه بالضبط، كما أنها ستساعد ف 

ات طويلة".    للمجتمعات المحرومة منذ في 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e18c920c-be17ab1d-e18e6b39-000babd9fe9f-c2cd7e243ecbbb8c&q=1&e=0ddce637-1bfa-4039-b369-0e3d8ed7f76d&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect2.fireeye.com%252Fv1%252Furl%253Fk%253D2633c0bd-79a8f9df-26313988-000babd9069e-85dcc9566426d1ee%2526q%253D1%2526e%253Da7a76536-94c3-4c5c-b01b-e5587b7affe0%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fnam10.safelinks.protection.outlook.com%25252F%25253Furl%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.dot.ny.gov%2525252Fi81opportunities%252526data%25253D04%2525257C01%2525257Ctweaver%25252540Syracuse.com%2525257Ce96b50ff18cf4d543e3008d8fb636195%2525257C1fe6294574e64203848fb9b82929f9d4%2525257C0%2525257C0%2525257C637535751575146298%2525257CUnknown%2525257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%2525253D%2525257C1000%252526sdata%25253De5KFxvYJ9xlbr51OuQmfLPex%2525252BOSfV04W2UxXdCSKM8A%2525253D%252526reserved%25253D0%26data%3D04%257C01%257C%257C960a9561d8174eb6e27008d91c655065%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637572043756195398%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DhxNXgk2ttAVU5PTtaxcx7WmfNxtfRuBpepZ8BtnDb9k%253D%26reserved%3D0


 

 

  

اكيوز، بن والش:  قال وع الطريق   رئيس بلدية سير ي القوى العاملة المحلية لدينا، يمكننا أن نجعل مرسر
"مع االستثمار ف 

ي المدينة من خالل إطالق وظائف   تحويلًيا بما يتجاوز مجرد النقل.   81الرسي    ع بير  الواليات 
يمكن أن يغير حياة الناس ف 

ي البناء والمجاالت األخرى ا 
وع الضخم. مستقرة جديدة ف  اكيوز":  لمتعلقة بهذا المرسر  مبادرة "القوى العاملة ونهضة سير

وع  كاء المجتمعيون لالستعداد لمرسر اكيوز   .I-81سترسع ما تقوم به المدينة والمقاطعة والرسر نامج بناء سير إنها أخبار رائعة لي 
(Syracuse Build) ي مجال اإلنش

اكيوز، الذي   اءات. ، وهو برنامجنا إلعداد سكان المدينة للوظائف ف  لدى برنامج بناء سير
ي العمل والقوى العاملة، دفعة من الطالب يتدربون اآلن الكتساب الصنعة المهنية. 

كاء محليير  ف  كانت وزارة   يعمل مع شر
ي برنامج الطريق بير  الواليات 

يكير  نشطير  ف  كة جوبز بج تيبول )  81العمل ووزارة النقل شر (  Jobs Big Tableمن شر
ي يحتاجون إليها لشغل الخاص 

بنا للدعوة إىل التوظيف المحىلي وضمان حصول سكان المدينة عىل التدريب والمهارات الت 
ي ستتاح لهم. 

  أشكر الحاكم كومو، والمفوض ريردون، والمفوض دومينجيس وفرقهم عىل دعمهم".  الوظائف الت 

  
###  
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