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 גאווערנער האקול אנאנסירט סטעיט אקציעס צו אדרעסירן באס דרייווער מאנגל 
  

קאמערציעלע דרייווער׳ס לייסענס האלטער אין ניו   550,000סטעיט הייבט אן אוטריטש צו איבער  
 יארק סטעיט 

  
 גאווערנער דירעקטירט סטעיט אגענטורן צו ניצן איינפעליגע צוגאנגען צו שטיצן סקולס  

  
 רעקרוטירונג פון דרייווערס און פארברייטערן קאמערשעל דרייווער׳ס לייסענס טעסט פלעצער 

  
אגענטור פלאן צו אדרעסירן דער סקול באס  -גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט א מולטי

יניגע  טערמ- דרייווער מאנגל וואס אפעקטירט סקולס לענגאויס דעם סטעיט. דער פלאן נעמט אריין קורץ
טראדיציאנעלע  -שריטן אוועקצונעמען באגרעניצונגען און צו רעקרוטירן טראדיציאנעלע און נישט 

טעסט געלעגנהייטן, און פארבעסערן  CDLקאמערשעל דרייווער׳ס לייסענס האלטער, פארברייטערן 
אין צוגאב הייבט ניו יארק   פראצעסן, אלץ מיט׳ן ציל אריינצוציען מער דרייווערס פאר סקול באסעס.

 קאמערשעל דרייווער׳ס לייסענס האלטער אין ניו יארק סטעיט.   550,000סטעיט אן אוטריטש צו איבער 
  

דערונגען צו אדרעסירן דאס טרענירן און לייסענסינג פון  טערמין נעמען אריין ענ-שריטן אויפ׳ן לאנגער
   דרייווערס, ווי אויך ברייטערע רעקרוטירן פאר׳ן באס דרייווער פראפעסיע.

  
אונזערע סקולס און פובליק געזונטהייט באאמטע האבן אנגעארבעט כוחות צו פארזיכערן אז אונזערע  "

מיר שפארן נישט קיין ענערגיע זיכער צו מאכן אז סקולס   פערסאן, און-קינדער וועל לערנען דעם יאר אין
האט  "האבן גענוג באס סערוויס צו ברענגען סטודענטן אין סקול און אהיים נעמען אויף צוריק,

כאטש דער מאנגל אין סקול באס דרייווערס איז נישט נאר אין ניו יארק  " גאווערנער האקול געזאגט.
טעיט אגענטורן צו ניצן המצאה׳דיגע צוגאנגען און אויסניצן יעדע  סטעיט, דאך האב איך דירעקטירט ס

מיטל וואס זיי האבן צו העלפן דיסטריקטן אפעקטירט דורך די באס דרייווער מאנגל, כדי מיר זאלן ווי 
   "שנעלער קענען אריינברענגען וויפיל פעאיגע באס דרייווערס עס איז נאר מעגליך.

  
ארגאניזאציאנעלע  -פאר סטעיט אגענטורן איינצופירן א מולטי גאווערנער האקול דירעקטירט

דרייווערס צו ווערן סקול באס דרייווערס.  CDLרעקרוטירונג קאמפיין אויף איבערצורעדן 
פאראינטערעסירטע דרייווערס וועלן ווערן אונטערזוכט און זייער אינפארמאציע וועט מען מיטטיילן מיט 

וכן דרייווערס. די סקולס קענען דערנאך דורכגיין די ליסטעס צו ארטיגע סקול דיסטריקטן וואס ז 
- רעקרוטירן פאראינטערעסירטע דרייווערס ביי זיי אין געגנט. אין צוגאב וועט דער סטעיט צילן אויף איצט

דער סטעיט וועט ארבעטן אינאיינעם מיט   ארבעטסלאזיגע דרייווערס דורך דער לעיבאר דעפארטמענט.
ער, פייערלעשער, מיליטער און אנדערע ארגאניזאציעס וועלכע האבן טרענירט געזעץ אינפארסיר

  דרייווערס כדי צו טרעפן מער מענטשן וואס זענען פאראינטערעסירט אין ווערן סקול באס דרייווערס.
  

די וועלכע זענען פאראינטערעסירט צו באקומען א קאמערשעל דרייווער׳ס לייסענס קענען געפונען  
 .  דא אציע אינפארמ

https://dmv.ny.gov/commercial-drivers/get-cdl-%E2%80%9Cs%E2%80%9D-endorsement-school-bus-drivers


  
פארענדיגונג דורך   CDLפארבעסערן און פארשנעלערן דער פראצעס פאר  DMVאין צוגאב וועט דער 

יאדע צווישן דער פערמיט טעסט און די ראוד טעסטס. דורך  פער-טאגיגע ווארט-14אוועקנעמען דעם 
׳ס וועט דער סטעיט אויך העלפן העכערן די  DMVאנגעפירטע -פארבעסערטע קאאפעראציע מיט קאונטי

   צאל מעגליך צו אדמיניסטרירן די געשריבענע און ראוד טעסטס. 
  

וועי -, דער טרוSUNYדרייווער טעסט פלעצער דורך א שותפות מיט  CDLדער סטעיט עפנט נייע 
אויטאריטעט, ניו יארק רעיסינג אסאסיעשען, און דער אפיס פאר גענעראלע סערוויסעס צו ניצן גרויסע  

לַאטס אויף זייערע פארשידענע ערטער פאר דער ראוד טעסט. פאר סקול שטאב מיטגלידער וועלכע  
טעיט אויפשטעלן פארשנעלערטע טעסטינג אויף צו באקומען א פערמיט צו , וועט דער ס CDLהאבן א 

 דרייוו׳ען ווענס און באסעס צייטווייליג. 
  

טערמיניגע  -דער סטעיט פירט אן ווייטער געשפרעכן מיט סטעיקהָאלדערס צו אידענטיפיצירן לאנגער
ערס. דאס רעכנט אריין סטראטעגיעס וואס וועלן העלפן רעקרוטירן און האלטן סקול באס דרייוו

איבערקוקן אלטערנאטיווע לייסענסינג ענטיטעטן און פארברייטערן צוזאמענארבעט מיט אנדערע סטעיט  
   אגענטורן צו העלפן טרענירן און רעקרוטירן דרייווערס.

  
דער סטעיט דערמוטיגט סקולס נאכצוגיין המצאה׳דיגע און אינאווירנדע אופנים אנצובאטן א ברייטע ריי 

דאס   בענעפיטן פאר סקול באס דרייווערס וואס זענען פריער נישט גענומען געווארן אין באטראכט.
פאר דרייווערס, און   נעמט אריין ּבָאנוסעס פאר׳ן זיך איינשרייבן און פארבלייבן, פארברייטערן בענעפיטן

סקולס קענען   אנדערע אפציעס צו רעקרוטירן דרייווערס אין א נאציאנאל פארמעסטערישע מארקעט.
ניצן פעדעראלע געלטער צוצושטעלן די בענעפיטן. פילע סקול דיסטריקטן באקומען א באדייטנדע  

קגעשטעלן אויף צו קענען  פראצענט פון די געלטער אין צוריקצאל פון דער סטעיט און זענען גוט אווע
   באצאלן מער פארמעסטערישע סומעס אן דאס דארפן נעמען אויף זיך די גאנצע קאסטן.
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