
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/16/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט אפליקאציעס פאר ניו יארק סטעיט פובליק געזונטהייט קארפוס  
 פעלאושיפ פראגראם איז יעצט אפן  

    
פעלאוס וועלן טרענירט ווערן דורך קארנעל אוניווערסיטעט און ארויסגעשטעלט ווערן   1,000ביז 

 פאר פובליק געזונטהייט אפעראציעס  
     

 19-קארפוס פארבעסערט ארבעטסקראפט קאפאציטעט וועלכע וועט אנהאלטן נאך דער קאוויד
 ט  סטעיט אוו די סטעי 2021פאנדעמיע, ווי אויסגעשטעלט אין דעם 

    
   דאכסדר׳דיגע אפליקאציעס קענען אריינגעגעבן ווערן 

    
גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז אפליקאציעס זענען יעצט אפן פאר דעם ניו יארק  

פובליק געזונטהייט קארפוס פעלאושיפ פראגראם, אן ערשט־אין־לאנדיגע פראגראם וועלכע וועט  סטעיט 
אפרוף און וואקסינאציע באמיאונגען און   (COVID-19) 19-ארויסהעלפן מיט באלדיגע קאוויד
סטעיטיגע ארבעטסקראפט קאפאציטעטן וועלכע עס זענען פארלאנגט  -פארשטערקערן לאקאלע און גאנץ

  1,000דער פראגראם וועט צושטעלן ביז  ליק געזונטהייט עמערדזשענסיס אין דעם צוקונפט.פאר פוב
צייטיגע באצאלטע שטעלעס מיט פלאצירונגען ביי דעם ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט,  -פול

לאקאלע העלט דעפארטמענטס אויסער ניו יארק סיטי, אדער אנדערע פובליק געזונטהייט מיטארבעטער  
ארבעט און באקומען א ׳פובליק געזונטהייט  -פעלאוס וועלן פארענדיגן אנליין קורס יס דעם סטעיט.לענגאו

 2021נייטיגקייטן סערטיפיקעט׳ פון קארנעל אוניווערסיטעט, ווי אויסגעלייגט אין דעם גאווערנער׳ס 
 סטעיט אוו די סטעיט אדרעס.  

    
יבערגעקערט אונזערע לעבנס, און איינע פון די  דער קאוויד פאנדעמיע האט אנגעפאלן ניו יארק און א

גרעסטע אנלערנונגען וואס מיר האבן באקומען איז אז מיר דארפן נעמען באלדיגע שריטן אויף זיך גרייט  
״מיר שטעלן   האט גאווערנער קאומאו געזאגט. צו מאכן פאר דעם נעקסטן פובליק געזונטהייט קריזיס,״  

יטעט צו טרענירן און אויסשולן דער נעקסטער דור פון פובליק  זיך צוזאם מיט קארנעל אוניווערס
געזונטהייט פראפעסיאנעלן, וועלכע וועלן זיין גרייט זיך צו נעמען תיכף צו העלפן זייערע קאמיוניטיס אויב 

און ווען עס וועט אנטרעפן נאך א פובליק געזונטהייט עמערדזשענסי. איך דערמוטיג יעדער וואס איז  
זיך אנצוווענדן פאר דעם ערשט־אין־לאנדיגן פראגראם און ווערן א טייל פון ניו יארק׳ס  אינטערעסירט

 עמערדזשענסי פובליק געזונטהייט און פארברייטערונג באמיאונגען.״  
  

״איך  ניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט ָאוו העלט קאמישענער דר. האווארד זוקער האט געזאגט, 
קלערנדע פובליק  -אמיאונגען צו שאפן דעם אייגנארטיגן, פאראויסאפלאדיר גאווערנער קאומאו׳ס ב

געזונטהייט פראגראם וועלכע וועט זיין א גרויסער בענעפיט פאר אלע ניו יארקער. דאס איז א  
דערהייטרנדע געלעגנהייט צו בויען אויף די קענטעניס און וויסנשאפט פון דעם סטעיט׳ס פובליק  

אפגעב קאמיוניטי צו פארבעסערן אונזער יעצטיגע  -ער געזונטהייטגעזונטהייט ארבעטסקראפט און ד 
אפרוף פעאיגקייטן, דורכרעדן מיט ניו יארקער וועלכע האבן מיטגעלעבט מיט אונז דעם קאמף   19-קאוויד
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קעגן דער פאנדעמיע איבער דער לעצטער יאר, שטיצן דאס צוריקקערן צו געווענליכע נייטיגע פובליק  
 יטעטן, און קולטיווירן א נייע דור פון פובליק געזונטהייט פראפעסיאנעלן.״  געזונטהייט אקטיוו

  
פעלאוס וועלכע וועלן אויסגעקליבן ווערן פאר דעם פראגראם וועלן אריינרעכענען לעצטיג גראדואירער און  

ן פון  גראדואיר פובליק געזונטהייט שטודיעס; מענטש-סטודענטן וועלכע זענען פארגעשריטן אין זייער נאך
נורסינג, מעדיקעל, דענדיסט, פארמאסוטיקל, און אליאירטע געזונטהייט פראגראמען; רעטייערד  

מעדיקעל פראפעסיאנעלן; עמערדזשענסי גרייטקייט, און אנדערע ניו יארקער וועלכע וועלן באקומען אן  
ט. נאכ׳ן אנגענומען  אינטענסיווער פובליק געזונטהייט טרענירונג אנטוויקלט דורך קארנעל אוניווערסיטע

ווערן פאר דעם ניו יארק סטעיט פובליק געזונטהייט פעלאושיפ פראגראם וועלן פעלאוס פארענדיגן  
קארנעל אוניווערסיטעט׳ס פובליק געזונטהייט נייטיגקייטן סערטיפיקעט פראגראם, אנגעבאטן דורך דעם  

ויסהעלפן אין ניו יארק׳ס אנגייענדע  דער פראגראם וועט אר מאגיסטער פון פובליק געזונטהייט פראגראם.
וואקסינירונג און אפרוף אפעראציעס און אוועקשטעלן אן עמערדזשענסי אפרוף פובליק   19-קָאוויד

מענטשן ווערן דערמוטיגט   זיכערהייט קאפאציטעט וועלכע וועט אנהאלטן נאך דער יעצטיגער פאנדעמיע. 
 .  דאזיך אנצוווענדן  

  
״דער פובליק געזונטהייט  קארנעל אוניווערסיטעט פרעזידענט דר. מארטא פאלאק האט געזאגט, 

יטעט׳ס בילדונג  קארפוס פרעזענטירט אן אויסגעצייכנטער געלעגנהייט מיטצוטיילן קארנעל אוניווערס
רעסורסן אויף אן אופן וואס וועט בענעפיטן פעלאוס אין דעם ניו יארק סטעיט פובליק געזונטהייט  

קארנעל אוניווערסיטעט שטאלצירט זיך מיטצוארבעטן מיט ניו יארק סטעיט צו טרענירן ביז   קארפוס.
יוניטיס אין דעם יעצטיגן און  פעלאוס אז זיי זאלן זיין גרייט צו סערווירן זייערע לאקאלע קאמ 1,000

 צוקונפטיגע פובליק געזונטהייט עמערדזשענסיס.״ 
  

פארגאנגענער פרעזידענט  -ניו יארק סטעיט אסאסיעשען פון קאונטי געזונטהייט באאמטע באלדיג
״דאס אריינברענגן לאקאלע העלט דעפארטמענטס אין דעם נייעם  דר. קעווין וואטקינס האט געזאגט, 

ן דעם  אפרוף און בויע 19-פראגראם שאפט א פאראייניגקייט וועלכע וועט שטיצן אונזער יעצטיגע קאוויד
ארבעטסקראפט אין וועלכע מיר נייטיגן זיך צו אדרעסירן צוקונפטיגע פובליק געזונטהייט פרואוון. איך  

אפלאדיר גאווערנער קאומאו פאר׳ן בויען דעם ניו יארק סטעיט פובליק געזונטהייט קארפוס  
 ״  נייטיגע פובליק געזונטהייט ארבעטסקראפט לענגאויס דעם סטעיט.-ארויסצושטעלן העכסט

  
״דער סוני סיסטעם סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק קאנצעלאר דזשים מאלאטראס האט געזאגט, 

סארטיגן  -אן ערשט --וועט זיין אן אקטיווער מיטארבעטער אין ערפונדן דעם פובליק געזונטהייט קארפוס 
ן דער זעלבער צייט אונז  און אי 19-פראגראם וואס וועט העלפן ניו יארקער באזיגן ענדגילטין דעם קאוויד

מאנאטן האבן מיטגלידער פון   15צוצוגרייטן פאר דער נעקסטער פאנדעמיע. אין פארלויף פון די לעצטע 
ארויסגעוויזן א גרויס הונגער אויף צו סערווירן   --איבערהויפט אונזערע סטודענטן  --דער סוני קאמיוניטי 

דעם פובליק געזונטהייט אפרוף. דער פובליק    זייערע קאמיוניטיס און שפילן א הויפט ראלע אין
געזונטהייט קארפוס איז א געוואלדיגער געלעגנהייט פאר די סטודענטן און לעצטיגע גראדואירער אויף צו  

ווייטער נאכיאגן זייערע באדינונג אינטערעסן און אין דער זעלבער צייט צושטעלן א קריטיש וויכטיגער  
 וקונפטיגע פובליק געזונטהייט עמערדזשענסיס.״ צוגעגעבענע אפרוף שטאפל פאר צ

  
פאר מער אינפארמאציע און אויף זיך אנצוווענדן צו דעם ניו יארק   ny.gov/publichealthcorpsבאזוכט 

 סטעיט פובליק געזונטהייט קארפוס.  

  ### 

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי 

  | press.office@exec.ny.gov518.474.8418|  טשעימבערניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו 
 

 זיך ארויסשרייבן

https://forms.ny.gov/s3/Public-Health-Corps-Fellowship-Application
http://ny.gov/publichealthcorps
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e1908cd8-be0bb599-e19275ed-000babda0106-87f2123e778a328e&q=1&e=89f880ff-4294-41a1-96d4-d3ef2d4fdb4c&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESDD00C697FC529E27852586F2006F291A00000000000000000000000000000000

