
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/14/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט צוזאמענארבעט מיט קאנסארטיום פאר ארבעטער עדיוקעשען אויף  
 דזשאבס פאר אינגע ארבעטער אין ניו יארק סיטי   2,400צוצושטעלן 

  
גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט, אינאיינעם מיט ברוקלין בארא פרעזידענט עריק אדאמס, געמאלדן  

טיום פאר ארבעטער עדיוקעשען אלס טייל פון דעם גאווערנער׳ס אנגייענדע גאן  א שותפות מיט קאנסאר 
 NYC, דער ארבעטסקראפט אנטוויקלונג אפטייל פון דער CWEגעוואלדטאט אפהאלט סטראטעגיע. 

צענטראל לעיבאר קאונסיל, וועט צושטעלן נייע דזשאב טרענירונג, טרענירונג סטיפענדן, קרעדענשעל און  
אינגע מענטשן וועלכע זענען נישט אין   2,400טערמיניגע דזשאבס פאר -באצאלטע לאנג-וטפלאציר אין ג

 סקול און וואוינען אין די געגנטער דאס מערסטע באטראפן דורך גאן געוואלדטאטן.  
  

״די בעסטע זאך וואס מיר קענען טון צו באקעמפן גאן געוואלדטאטן אלס א סטעיט איז צוצושטעלן  
ריזיקירטע יוגנט מיט פראדוקטיווע אקטיוויטעטן כדי זיי זאלן נישט זיין אויף די גאסן, און זיי אויסריכטן  

גייען באשעפטיגן    ״מירהאט גאווערנער קאומאו געזאגט. מיט לעבנס פעאיגקייטן וואס זיי דארפן,״ 
טערמיניגע  -אינגע מענטשן, זיי טרענירן, זיי געבן דזשאבס וועלכע וועלן זיי אוועקשטעלן פאר לאנג

ערפאלג אין זייערע קאריערעס. די אינגע מענטשן האבן זייער גאנצן צוקונפט פון פאראויס און מיר גייען  
 זיי קענען דערגרייכן.״  ווייזן אז עס איז נישט דא קיין שום באגרעניצונג צו וואס 

  
״אויב ווילט איר אפהאלטן א קינד פון  ברוקלין בארא פרעזידענט עריק אדאמס האט געזאגט, 

אויפהייבן א גאן דארפט איר זיי געבן א האמער, א קאך לעפל, א סטעטאסקאפ. צושטעלן אויסריכטונג  
טערמיניגע סטראטעגיעס פאר אנהאלטן פובליק  -געלעגנהייטן איז איינע פון די בעסטע לאנג

ספאטס קענען מיר צוריקדרייען  -עוואלדטאט האטדורך זיך קאנצענטרירן אויף די יוגנט אין גאן ג סעיפטי.
פארגיסונג אין אונזערע שווארצע און אנדערע מינאריטעט קאמיוניטיס. איך באדאנק  -די ווינטן פון בלוט

דעם גאווערנער פאר הערן אונזער רוף אויף צו מאכן די קריטיש נייטיגע אינוועסטירונגען, און איך קוק  
און אונזערע קאמיוניטי פאראינטערעסירטע צו מאכן אז די   DOLארויס אויף צו ארבעטן מיט 

 אינוועסטירונגען זאלן זיך אויסארבעטן.״  
  

וועלכע וואוינען אין ניו  24ביז  18וועט געגעבן ווערן פאר די אין די עלטער פון  CWEפריאריטעט פאר 
פריאריטעט וועט אויך  יארק סיטי געגנטער מערסט באטראפן מיט הויכע שטאפלען גאן געוואלדטאטן. 

גאן געוואלדטאט  -געגעבן ווערן צו די וועלכע ווערן רעפערירט דורך צושטערער און אנדערע אנטי
 אקטיוויסט גרופעס און פארבינדענע רעפערעל ארגאניזאציעס. 

  
-געצילטע פריוואטע סעקטאר באשעפטיגער און לעיבאר יוניאן אפרענטיסשיפ פראגראמען אויף ארבעט

יט טרענירונג וועס וועט פירן צו באשעפטיגונג באזירט אויף סטאנדארטן לויט דער אינדוסטריע.  גרייטקי
 אינדוסטריעס און אקופאציעס וועלן אריינרעכענען:  

  
   טראק, באס, און אויטא מעכאנישע פארריכטונג און אויסהאלט •
  קאמערציעלע דרייווער לייסענס •
   קאנסטרוקציע מענעדזשמענט •



  קולינעריש, באקן, און עסנווארג סערוויס •
   געזונטהייט קעיר  •
   האנדל אפרענטיסשיפס-געבוי •
 טי סאפטווער און סופארט  -איי •
   סייבער סעקיוריטי •
   בילדינג סערוויסעס •
   האספיטאליטעט און טוריזם •

  
דזשאסעף מעקדערמאט, פרעזידענט פון קאנסארטיום פאר ארבעטער עדיוקעשען, האט געזאגט,  

רך צושטעלן רעסורסן ווי דזשאב טרענירונג און ארבעט פלאצירונג איז אן אומשאצבארע שטיקל פון  ״דו
דעם פוזל אין באקעמפן גאן געוואלדטאטן אין ניו יארק סיטי. נישט נאר דאס וואס עס האלט אפ אינגע  

שטעלט צו אונזער  מענטשן פון צו זיין אויף די גאסן נאר עס טוט אויך סטימולירן אונזער עקאנאמיע און  
ארבעטסקראפט מיט שטארקע, באהאוונטע ארבעטער. מיר שטאלצירן זיך צו ארבעטן אינאיינעם מיט  

גאווערנער קאומאו אין זיינע באמיאונגען צו באקעמפען דער עמערדזשענסי פון גאן געוואלדטאט, און מיר  
 לכע טויגן פאר זיי.  קוקן ארויס אויף צו העלפן אינגע ארבעטער צו געפונען קאריערעס ווע

  
ניו יארק סטעיט׳ס לעיבאר דעפארטמענט וועט ארבעטן מיט קאמיוניטי מיטארבעטער, ווי צ.ב.ש. גאן  

געוואלדטאט צושטערער, קלעריקער, און קאמיוניטי גרופעס, און לעיבאר צוזאמענארבעטער אויף  
. אינגע  CWEעט פלאצירונג דורך אויפצושרייבן קוואליפיצירטע אינגע ארבעטער פאר טרענירונג און ארב

ארבעטער וועלכע ווילן אויסגעפונען מער דעטאלן, אדער קאמיוניטי גרופעס וועלכע זוכן צו מאכן  
 .  דאוועבזייטל  DOLרעפערעלס, קענען באזוכן דעם 
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