
 
 الحاكم أندرو م. كومو  14/7/2021 للنشر فوًرا:

 
 

 فرصة وظيفية للعمال من الشباب بمدينة نيويورك 2,400يعلن الحاكم كومو عن شراكة مع "اتحاد تعليم العمال" لتوفير 
 

"اتحاد تعليم العمال"  أعلن الحاكم "أندرو م. كومو" اليوم، باالشتراك مع إريك آدامز، رئيس بلدة بروكلين، عن شراكة مع 
كجزء من إستراتيجية الحاكم الجارية للوقاية من العنف المسلح. "اتحاد تعليم العمال" هو الذراع اإلنمائي للقوى العاملة التابع 

لمجلس العمل المركزي بمدينة نيويورك لتوفير تدريب وظيفي جديد، ومنح أجور مقابل التدريب واالعتماد والتعيين 
شاب انقطعوا عن التعليم بالمدارس ومقيمين باألحياء األكثر تضررا   2,400األمد وذات رواتب جيدة لعدد  بوظائف طويلة

 من العنف المسلح. 
 

"أفضل ما يمكننا فعله على صعيد الوالية لمكافحة العنف المسلح هو توفير أنشطة إنتاجية   وصرح الحاكم كومو قائًًل:
"سنوظف الشباب   للشباب المعرضين للخطر إلبقاءهم خارج الشوارع وإمدادهم بالمهارات الحياتية التي يحتاجون إليها".

دى الطويل في حياتهم المهنية". هؤالء الشباب  ونعمل على تدريبهم ومنحهم الوظائف التي تؤهلهم لتحقيق النجاح على الم
 لديهم المستقبل بأكمله ينتظرهم وسنرشدهم إلى أنه ال حدود لما يمكنهم تحقيقه".

 
"إذا كنت ترغب في منع طفل من حمل مسدس، فأعطه مطرقة أو ملعقة   وأردف إريك آدامز، رئيس بلدة بروكلين، قائًًل:

من خالل   عد من أفضل االستراتيجيات طويلة المدى للحفاظ على األمن العام. أو سماعة طبية." توفير فرص العمل ي
التركيز على الشباب في المناطق المعرضة لخطر العنف المسلح، يمكننا تحويل مسار إراقة الدماء في مجتمعاتنا السوداء 

نحتاجها بشدة، وأتطلع للتعاون مع والبنية. أتوجه بالشكر للحاكم على استجابته لدعوتنا لتوظيف تلك االستثمارات التي 
 وزارة العمل وأصحاب المصالح داخل مجتمعنا لتحويلها إلى استثمارات ذات قيمة ومنفعة".

 
عاًما والذين يقيمون بالمناطق   24و 18سيتم منح أولوية برنامج "اتحاد تعليم العمال" ألولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 

المسلح داخل مدينة نيويورك. وسنمنح األولوية أيًضا ألولئك الذين تمت إحالتهم من   األكثر تضرًرا واستخداًما للعنف
 الموقوفين للعنف ومجموعات الدعوات المناهضة للعنف المسلح ومنظمات اإلحالة ذات الصلة. 

 
ة للعمل المؤدي أصحاب العمل المستهدفون في القطاع الخاص وبرامج التدريب المهني بالنقابات بشأن التدريب على الجاهزي

 للتعيين والتوظيف وفقًا لمعايير الصناعة المحددة. الصناعات والمهن تتضمن ما يلي:
 

 الصيانة والصالحات الميكانيكية للشاحنات والحافالت والمركبات  •
 رخص القيادة التجارية •
 إدارة اإلنشاءات  •
 خدمات الطهي والمخابز والمطاعم  •
 الرعاىة الصحية •
 البناء التدريب المهني لمجال  •
 برامج تكنولوجيا المعلومات والدعم •
 األمن السيبراني  •
 خدمات البناء •
 الضيافة والسياحة •

 



"توفير الموارد مثل التدريب والتوظيف يُعد جزًءا حيويًا من   وصرح "جوزيف ماكديرموت"، رئيس اتحاد تعليم العمال قائًًل:
حل معضلة مكافحة العنف المسلح داخل مدينة نيويورك. فنفعه ال يقتصر على إبقاء البالغين خارج الشارع فحسب، بل يعزز  

ا مع الحاكم كومو في سعيه  اقتصادنا ويزيد من أعداد القوى العاملة بعمال أقوياء يتمتعون بالمعرفة. نشعر بالفخر لمشاركتن
 وجهوده لمكافحة العنف المسلح الطارئ ونتطلع لدعم ومساعدة العمال الشباب في العثور على وظائف مالئمة لهم".

 
ستعمل وزارة العمل بوالية نيويورك مع شركاء المجتمع مثل ُموقفي العنف المسلح، ورجال الدين والمجموعات المجتمعية  

العمال الشباب المؤهلين للتدريب والتوظيف في "اتحاد تعليم العمال". يمكن للعمال الشباب المهتمين  وشركاء العمل لتعيين 
بمعرفة المزيد من المعلومات أو مجموعات المجتمع التي تسعى إلجراء إحاالت زيارة موقع وزارة العمل بوالية نيويورك 

 .الموقع اإللكترونيعلى هذا 
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