
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/17/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן איניציאטיוו צו דערהייבן לאקאלע ארבעטסקראפט  $1גאווערנער קאומאו אנאנסירט 
  פראיעקט 81אנטיילנעמונג אין סירעקיוס אינטערסטעיט 

  
סירעקיוס" פראגראם וועט טרענירן און פארבנידן לאקאלע  "ארבעטסקראפט אויף פאראויס:

  פראיעקט און אנדערע צענטראל ניו יארק אינפראסטרוקטור פראיעקטן I-81ארבעטער פאר 
  

סטעיט לעיבאר דעפארטמענט וועט האלטן דזאב פעירס און ארויסזוכן קאמיוניטיס דאס מערסטע  
  אין נויט

  
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן דאס אנהייבן פון דעם "ארבעטסקראפט פאראויס:

ר דעפארטמענט מיליאן איניציאטיוו אנגעפירט דורך דעם סטעיט לעיבא $1סירעקיוס," א שותפות׳דיגע 
און דעם דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען און אנדערע אגענטורן צו העלפן פארזיכערן אז ארבעטער 

  81ערווארטעטע אראפנעמען פון דעם אינטערסטעיט -אין דעם סירעקיוס געגנט געניסן פון דאס לאנג
ר איניציאטיוו וועט זוכן צו  דע וויאדוקט און אנדערע אינפראסטרוקטור פראיעקטן אין צענטראל ניו יארק.

טערמין  -טערמין און לאנג-באצאלטע קורץ-פארבנידן ארבעטער מיט אויסשול געלעגנהייטן און גוט 
אינאיינעם מיט ארגאניזירטע לעיבאר און   אינפראסטרוקטור דזשאבס אין סירעקיוס און דעם ארומגעגנט.

ארטמענט האלטן דזשאב פעירס און אויסשול ארגאניזאציעס וועט דער לעיבאר דעפ- אנדערע דזשאב
אויספירן ברייטע מארקעטינג און ארויסזוך באמיאונגען צו רעקרוטירן ארבעטסלאזע און די מיט ווייניג  

  ארבעט געלעגנהייטן פאר אינפראסטרוקטור פראיעקטן אין דעם געגנט.
  

רן דער באוועגונג  פראיעקט פארטרעט א היסטארישע געלעגנהייטן נישט נאר צו פארבעסע I-81"דער 
אין דעם שטאט סירעקיוס און דעם אומגעגנט נאר אויך אויף צונויפבינדן געגנטער און צושטעלן אן  

"דער  האט גאווערנער קאומאו געזאגט. עקאנאמישע איינשפריץ אין ארעם פאר דעם גאנצן ראיאן." 
סירעקיוס׳ איניציאטיוו וועט העלפן פארזיכערן אז די   המצאה׳דיגער ׳ארבעטסקראפט פאראויס:

איינוואוינער אין דעם ראיאן וועלן געניסן פון דעם וויכטיגן פראיעקט און אז די עקאנאמישע געלעגנהייטן 
בלייבן נאנט צו דעם   וועלכע וועלן ארויסקומען פון די און אנדערע אינפראסטרוקטור פראיעקטן וועלן

  געגנט." 
  

סירעקיוס" איניציאטיוו וועט בויען אויף דעם סטעיט׳ס עקזיסטירנדע   דער "ארבעטסקראפט פאראויס:
וואורקס, און אנדערע   CNYבאציאונגען מיט דער לאקאלער ארבעטסקראפט אנטוויקלונג בארד, 

, און לאקאלע BOCESניאנס, טרענירונג צושטעלער אין דעם ראיאן, אריינגערעכנט לעיבאר יו
דער לעיבאר דעפארטמענט וועט אויך אויפנעמען מער מאנשאפט  קאלעדזשעס און הויכשולעס.

מיטגלידער אויף אויסזוכן און פלאצירן ארבעטער אין לאקאציעס אין געגנטער וואס נויטיגן זיך דערין דאס 
  יטי צענטער.מערסטע, אריינגערעכנט דזשובילי האומס און סאוטוועסט קאמיונ

  
און אנדערע מיטארבעטער אגענטורן,   DOTאין צוגאב וועט דער לעיבאר דעפארטמענט, מיט שטיצע פון 

  אויספירן אויסזוך פרואוון און מארקעטינג אקטיוויטעטן פארבינדן מיט אינפראסטרוקטור קאריערעס.
  



 

 

וכן אריינצוברענגען און טרענירן  פראיעקט וועט דער איניציאטיוו אויך ז  81אויסער דעם אינטערסטעיט 
ארבעטער ביי אנדערע צענטראל ניו יארק אינפראסטרוקטור פראיעקטן, ווי הייוועי פראיעקטן פאר דעם  

פאר מענטשן פאר   סטעיט דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען און אנדערע מוניציפאלע פראיעקטן.
קאנסטרוקציע פראיעקטן וועט דער   זענען נישט געאייגנט אויף דירעקטע אינפראסטרוקטור אדער

  לעיבאר דעפארטמענט העלפן זיי פארבנידן מיט אנדערע טרענירונג און קאריערע אפציעס.
  

"שאפן  סטעיט לעיבאר דעפארטמענט קאמישענער ראבערטא רירדאן האט געזאגט, ניו יארק
טערן און פארשטערקערן ניו  דזשאבס איז דער שליסל חלק פון גאווערנער קאומאו׳ס פלאן אויף צו דערמונ

דער   פאנדעמיע. 19-יארק׳ס עקאנאמיע אין דער צייט וואס עס ערהוילט זיך פון דעם קאוויד
סירעקיוס׳ איניציאטיוו וועט שאפן גלייכבארעכטיגטע קאריערע געלעגנהייטן   ׳ארבעטסקראפט פאראויס:

אז, און דער לעיבאר דעפארטמענט פארטרעטן אדער ארבעטסל-איבערהויפט פאר די וועלכע זענען ווייניג
- שטייט גרייט אויף צו העלפן פארבנידן צענטראל ניו יארקער מיט גוטע דזשאבס אין זייער אייגענעם בעק

  יארד." 
  

סטעיט דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען קאמישענער מארי טערעסע דאמינגעז האט 
לעגנהייטן צו מאדערניזירן א צעפאלענע פראיעקט איז א זעלטענע גע 81"דער אינטערסטעיט  געזאגט,

טראנספארטאציע נעץ און פארריכטן א היסטארישע אומרעכט וואס האט צושפאלטן דער לאקאלער 
א דאנק גאווערנער קאומאו׳ס אינוועסטירונג אין דעם קריטיש וויכטיגן טראנספארטאציע  קאמיוניטי.

ן אינוועסטירן אין עקאנאמישע פראיעקט און ארבעטסקראפט איניציאטיוו וועלן מיר קענע
גלייכבארעכטיגקייט נאך איידער די שאוועלס גייען אריין אין דער ערד און צו פארזיכערן אז דער  

  לאקאלער ארבעטסקראפט וועט געניסן פון דעם פראיעקט." 
  

ביליאן וויאדוקט פראיעקט וועט פארבעסערן אויטא צוטריט פון דעם אינטערסטעיט צו הויפט   $1.9דער 
דעסטינאצעס אין דער שטאט, אריינגערעכנט די דאונטאון ביזנעס דיסטריקט, שפיטעלער, און סירעקיוס 

ער פלאנירונגס פעלער וואס  1950דער פראיעקט צילט אויף צוריק דרייען דעם אלטן   אוניווערסיטעט.
האט צוטיילט דער הארץ פון דער שטאט דורך צושטעלן איינשליסיגע און גלייכבארעכטיגטע געלעגנהייטן  

וואס וועלן אפירקומען צוליב דער קאנסטרוקציע פון דעם קאמיוניטי גריד, וועלכע דער סטעיט  
טן צוטרעפן די אביעקטיוון פון דעם  דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען האט באשלאסן וועט אמבעס

  פראיעקט.
  

בולעווארד פלאץ וואס וועט אהערשטעלן א פארזיכערטער און  -דער קאמיוניטי גריד וועט שאפן א כמו
ADA-.עס וועט   צוטריטליכע פוסגייער און ביציקל באקוועמליכקייטן דורכאויס דעם פראיעקט

, דער הערעסאן סטריט/עדעמס סטריט  I-81פארלייכטערן די טראפיק אנלייגעניש אויף 
לענגאויס אלמאנד סטריט צו  81אינטערטשעינדזש און אלמאנד סטריט, דורך בויען א ביזנעס לופ 

פארבעסערן פארבינדונגען צו דאונטאון און אנדערע ביזנעס דיסטריקטס, וועלכע וועט עפעקטיוו  
  דעם שטאט.ארויסשיקן טראפיק ביי קאנטראלירטע דורכפאר פונקטן איבער 

  
דער סטעיט דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען ארבעט שוין אינאיינעם מיט דעם יו.עס. דעפארטמענט  

אוו טראנספארטעישען׳ס פעדעראלע הייוועי אדמיניסטראציע אויף ענדגילטיג שליסן דעם פלאנירטן  
וואס מען רישט זיך  ענוויראנמענטאלע ווירקונג סטעיטמענט פאר דעם טראנספארמירנדע פראיעקט און 

צייטליך ארויסצוגעבן פאר פובליק קאמענטארן און צו האטן א פובליק הירינג אויף דער נושע שפעטער  
נאכדעם וואס פעדעראלע צושטימונג וועט דערגרייכט ווערן וועט דער פראיעקט זיך אנהייבן   דעם זומער.

  . 2022אין 
  



 

 

,  81יף דעם צפון און דרום טיילן פון ביזנעס לופ פון דעם פראיעקט רעכנט אריין ארבעט או 1פאזע 
,  I-81אויף   I-481איבער קרוס און אוירווינג עוועניוס, און דאס איבערטוישן פון   I-690ארבעט אויף 

  אריינגערעכנט א צאל ראוד און בריק פראיעקטן לענגאויס דעם קארידאר. 
  

פאר מער אינפארמאציע איבער דעם פראיעקט, ביטע  
 https://www.dot.ny.gov/i81opportunities  באזוכט

  
דור געלעגנהייט  -א-אין-איז אן איינמאל I-81"איבערבייטן  סענאטאר דזשאן וו. מאניאן האט געזאגט,

נעמענדיג אין באטראכט דעם הייוועי׳ס באדויערנדע ווירקונג אויף צו צוטיילן   פאר צענטראל ניו יארק.
אונזערע קאמיוניטיס דארף מען זען אז ווי מער ארבעט עס איז מעגליך זאל געטון ווערן דורך לאקאלע 

סירעקיוס׳ איז א   ׳ארבעטסקראפט פאראויס: ארבעטער און דער צענטראל ניו יארקער ארבעטסקראפט.
זוכער מיט די פעאיגקייטן און געלעגנהייטן וואס זיי דארפן האבן  -טריט אויף צו פארבינדן ארבעט וויכטיגע 

און אנדערע   I-81אויף צו ביישטייערן און געניסן פון די ארבעט אויף אוועקצונעמען און איבערטוישן 
  וויכטיגע אינפראסטרוקטור פראיעקטן." 

  
"איך האב שוין א לאנגע צייט גע׳טענה׳ט אז דאס  אסעמבלי מיטגליד על סטירפע האט געזאגט,

וויאדוקט אוועקנעמען פראיעקט וועט זיין א קאטאליסט פאר עקאנאמישע געוואוקס אין   81אינטערסטעיט 
דאס הייבט זיך אן מיט זיכער מאכן אז לאקאלע ארבעטער ווערן אויפגענומען אויף צו   אונזער ראיאן.

דער ארבעטסקראפט אנטיילנעמען  וועסטירונגען צו דער ווירקליכקייט.ברענגען די אינפראסטרוקטור אינ
איניציאטיוו וועט טון פונקט אזוי, און וועט ברענגן גוט באצאלטע דזשאבס פאר די וואס זענען שוין פון  

  לאנגע יארן אונטערסערווירטע קאמיוניטיס." 
  

ין אונזער לאקאלער ארבעטסקראפט "דורך אינוועסטירן א סירעקיוס מעיאר בען וואלש האט געזאגט,
פראיעקט טראנספארמירנד נישט בלויז פאר טראנספארטאציע   81קענען מיר מאכן דעם אינטערסטעיט 

עס קען אויף האבן א ווירקונג אויף די לעבנס פון די מענטשן אין דעם שטאט דורך איינשטעלן נייע   צוועקן. 
 פעלדער פארבינדן מיט דעם ריזיגן פראיעקט.סטאבילע קאריערעס אין קאנסטרוקציע און אנדערע 

סירעקיוס׳ וועט פארשנעלערן דאס וואס דער שטאט, דער קאונטי, און די   ׳ארבעטסקראפט פאראויס:
עס איז גוטע   פראיעקט.  I-81קאמיוניטי צוזאמענארבעטער האבן שוין געטון אויף זיך צו גרייטן פאר דעם  

גראם אויף צוצופאסן שטאט איינוואוינער פאר דזשאבס אין דער נייעס פאר ׳סירעקיוס בילד׳ אונזער פרא
׳סירעקיוס בילד׳, אין צוזאמענארבעט מיט לאקאלע לעיבאר און   קאנסטרוקציע אינדוסטריע. 

שטעלעס -ארבעטסקראפט שותפים, האט שוין א קלאס סטודענטן וועלכע טרענירן זיך יעצט פאר לערן
ענט און דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען זענען אקטיווע  דער לעיבאר דעפארטמ אין דער געהאנדל.

דזשאבס ׳ביג טעיבל׳ פראגראם אויף צו שתדל׳ען פאר   81מיטארבעטער אין אונזער אינטערסטעיט 
אויפנעמען לאקאלע ארבעטער און צו פארזיכערן אז שטאט איינוואוינער וועלן באקומען די טרענירונג און  

איך דאנק גאווערנער   צו ערפילן די פאסטנס וועלכע וועלן זיין צו באקומען.פעאיגקייטן זיי דארפן האבן 
  קאומאו, קאמישענער רירדאן, קאמישענער דאמינגעז, און זייער שטאבן פאר זייער שטיצע." 
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