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ס דעקער קאלעדזש 'גאווערנאר האוקאל אנאנסירט חנוכת הבית פון בינגהעמטאן אוניווערסיטעט
 פאר נוירסינג און געזונטהייט וויסנשאפט אין ברּום קאונטי

  
אין די פארגאנגענהייט די ענדיקאט שיך באקס פאבריק – פיסיגע איינריכטונג - טויזנט סקוועיר112

 איז יעצט אפן פאר די ערשטע קלאס פון סטודענטן– 
  

אקער געזונטהייט וויסנשאפט קאמפוס -13 מיליאן דאלאר אין 287ניו יארק סטעיט אינוועסטירט 
 . בילדונג אונטערנעמונגען ביי בינגהעמטאן אוניווערסיטעטSTEMאון 

 
ס דעקער 'גאווערנאר האוקאל האט היינט אנאנסירט די חנוכת הבית פון בינגהעמטאן אוניווערסיטעט

די . ברּום קאונטי, קאלעדזש פאר נוירסינג און געזונטהייט וויסנשאפט אין די דזשַאנסאן סיטי ווילעדזש
אקער געזונטהייט -13 מיליאן דאלאר צו פארענדיגן די 287סטעיט האט אינוועסטירט א סך הכל פון 

וועלכע רעכנט אריין , צענטער פון דזשַאנסאן סיטי-קאמפוס אין די שטאט (העלט סייענסעס)וויסנשאפט 
בילדונג  (ענדזשענירונג און מאטעמאטיקס, טעכנאלאגיע, וויסנשאפט) STEMדעקער קאלעדזש און 

-זעקס, פארענדיגטע-די יעצט. אונטערנעמונגען אין בינגהעמטאן אוניווערסיטעט (עדזשּוקעישען)
פיסיגע געביידע איז פלאצירט אינעווייניג אין די איבערגעמאכטע ענדיקאט - סקוועיר112,000, שטאקיגע

 סקוועיר 15,000די פראיעקט האט אריינגערעכנט דאס צובויען נאך . דזשַאנסאן שיך באקס פאבריק
 איינגעשטעלטע 130מער פון .  סקוועיר פיס פון די אריגינעלע געביידע97,000פיס אין צוגאב צו די 

בעטשעלאר און גראדואירטע ) סטודענטן 700וועלכע האט מער פון , ארבעטן אין דעקער קאלעדזש
,  דעקער קאלעדזש גראדואירטע סטודענטן איבער די וועלט6,000עס זענען דא מער פון . (סטודענטן

מחנכים און , פארשער, פילע פון וועלכע דינען זייערע קאמיוניטיס אלץ פירנדע דאקטוירים
 .אדמיניסטראטארן

  
עס איז א באגייסטערנדע מאמענט פאר ניו יארק פייערנדיג די חנוכת הבית פון בינגהעמטאן "

, ס נייע איינריכטונג פאר די דעקער קאלעדזש פאר נוירסינג און געזונטהייט וויסנשאפט'אוניווערסיטעט
קלאסישע בילדונג סיסטעם וואס גרייט צו די -ס העכסט'אונזער לעצטע אינוועסטירונג אין ניו יארק

דורך די פראיעקט און דורך ".האט גאווערנאר האוקאל געזאגט, "קומענדיגע דור פון פראפעסיאנאלן
וועלן מיר קענען צוציהען , אנדערע טראנספארמאטיווע אונטערנעמונגען אין די דרום טייל פון די סטעיט

 ."ס עקאנאמיע וואקסן'ן מאכן אונזער סטעיט'און האלטן ביי אונז יונגע טאלאנטן בשעת
  

די נייע דעקער קאלעדזש פאר נוירסינג און געזונטהייט וויסנשאפט געביידע וועלכע האט אויפגענומען 
פארטערט בלויז איין טייל פון די , 2021אירע ערשטע סטודענטן צו דזשאנסאן סיטי אין 

ס אמביציעזע געזונטהייט וויסנשאפט קאמפוס פלאצירט אין די געוועזענע חורבה אין די 'אוניווערסיטעט
די פראיעקט רעכנט אריין די בינגהעמטאן אוניווערסיטעט סקול . קָארליס עוועניּו געגנט אין די ווילעדזש
 Binghamton University School of Pharmacy and)פון פארמאסי און מעדיצין וויסנשאפט 

Pharmaceutical Sciences) ,און , פון וואו די ערשטע קלאס האט גראדואירט די פארגאנגענע פרילינג
צוזאמען מיט די ערשטע גראדואירנדע קלאס איז געקומען די אקרעדיטעישען פאר דעם פראגראם פון די 



 Accreditation Council for Pharmacy)אקרעדיטעישען קאונסיל פאר פארמאסי בילדונג 
Education.) 

  
האט בינגהעמטאן אוניווערסיטעט איבערגעמאכט אן ארט , אין צוזאמענארבעט מיט ניו יארק סטעיט

די . וואס איז אמאל געווען א חורבה אין א געגנט אין דזשאנסאן סיטי וואס איז עקאנאמיש אפגעשוואכט
ס מעין סטריט 'פלאצירט גלייך צו די דרום זייט פון די ווילעדזש– געזונטהייט וויסנשאפט קאמפוס 

שפילן און פירן דורך וויכטיגע , ארבעטן, איז געווארן א פלאץ וואו מענטשן וואוינען– ביזנעס דיסטריקט 
 שפיטאל צו בויען א Lourdesדי אוניווערסיטעט ארבעט יעצט אויך בשותפות מיט . פארשונג

דערנעבנדע מושב זקנים אנשטאלט וואס וועט דינען די קאמיוניטי און ערלויבן סטודענטן צו באקומען 
 .פראקטישע קלינישע ערפארונג

  
אונזער געזונטהייט ", בינגהעמטאן אוניווערסיטעט ּפרעזידענט הַארווי סטענגער האט געזאגט

נאר עס , וויסנשאפט אונטערנעמונג און די דזשאנסאן סיטי קאמפוס איז נישט מקוים געווארן איבערנאכט
מיר האבן געוואוסט אז . איז א רעזולטאט פון אונזער סטראטעגישע פלאנירונג פראצעדור אויף פאראויס

ראיאנישע , מיר האבן א באדייטנדע שטארקייט אין געזונטהייט וויסנשאפט און אז עס איז דא א לאקאלע
נאך . און נאציאנאלע פראבלעם מיט א מאנגל פון פראפעסיאנאלן וואס מיר קענען העלפן פארגרינגערן

, יארן פון פלאנירונג און שטיצע פון אלע ווינקלען פון אונזער אוניווערסיטעט קאמיוניטי און אנדערשוואו
האבן מיר אויספלאנירט מיט הצלחה פראגראמען פאר אונזער סקול פון פארמאסי און מעדיצין 

און מיר האבן צוזאמענגעשטעלט נאך לערנען פלענער און פראגראמען ארום אונזער דעקער , וויסנשאפט
מיר . נוירסינג סקול וועלכע איז געווארן די דעקער קאלעדזש פאר נוירסינג און געזונטהייט פארשונג

אונזער . זענען באגייסטערט צו אויך טראנספארמירן די שטאטישע הארץ פון דזשאנסאן סיטי
צענטער קאמיוניטיס פאר אונזערע פארברייטערונג באמיאונגען האבן זיך -סטראטעגיע פון ציהלן שטאט
מיר . און יעצט האבן מיר ענליכע פאזיטיווע השפעות אין די ווילעדזש, אויסגעצאלט אין בינגהעמטאן

באדאנקען די ניו יארק סטעיט פירערשאפט און אונזערע לאקאלע ערוויילטע בעאמטע פאר די געלטער 
וואס מיר האבן באקומען אין קאפיטאל דאלארן און דורך די ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג 

אויפלעבונג -אּפסטעיט ווידער (Regional Economic Development Council)ס 'קאונסיל
גאווערנאר האוקאל איז געווען מיט אונז פון די . (Upstated Revitalization Initiative)אונטערנעמונג 

און מיר זענען באגייסטערט איר צו האבן דא היינט צו , צוזעהענדיג די וואוקס פון דעם פראיעקט, אנהויב
 ."זעהן אלע די רעזולטאטן

  
 SUNY מיליאן דאלאר האט אריינגערעכנט געלטער סיי פון 287ס אינוועסטירונג פון 'ניו יארק סטעיט

צו שטיצן די אנגייענדע וואוקס פון די מאדערנע בינגהעמינגטאן אוניווערסיטעט ESDאון סיי פון 
 .געזונטהייט וויסנשאפט קאמפוס און איר הויפט קאמפוס אין וועסטאל

  
טשיעף אפערעיטינג  (Empire State Develpment, ESD)עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט 

ס 'ניו יארק סטעיט", האט געזאגט, קעווין יוניס, אפיסער און עקזעקיוטיוו דעּפיוטי קאמישאנער
ס געזונטהייט וויסנשאפט 'אינוועסטירונג און שותפות אין די אנטוויקלונג פון בינגהעמטאן אוניווערסיטעט

קאמפוס האט געשפילט א וויכטיגע ראלע אינעם רוקן דזשאנסאן סיטי נאנטער צו אפילו א לעכטיגערע 
ס סטראטעגישע קאנצעטראציע אויף 'ESDדי נייע איינריכטונג איז א ביישפיל פון די . צוקונפט

וועלכע שאפט נייע דזשאבס און , אנטוויקלונג פון פראפעסיאנאלן און פארגעשריטענע וויסנשאפט
ס 'טראנספארמאטיווע פארבעסערונגען וועלכע וועלן ווייטער טרייבן די דרום טייל פון די סטעיט

 ."אנגייענדע ווידער אויפלעבונג
  

איז , אין א צייט ווען עס זענען דא אזוי ווייניג נוירסעס", סטעיט סענאטאר פרעד אקשאר האט געזאגט
נוצן . עס אזוי וויכטיג אז מיר זאלן אינוועסטירן צו שאפן געלעגנהייטן צו העלפן די נוירסינג פעלד בליהען



די אינוועסטירונגען צו אויך העלפן טראנספארמירן קאמיוניטיס אין נויט פון אויפלעבונג איז גענוי וויאזוי 
 ."רעגירונג דארף ארבעטן

  
די דעקער קאלעדזש פון נוירסינג און ", סטעיט אסעמבלי פרוי דַאנע לּוּפַארדָאו האט געזאגט

געזונטהייט וויסנשאפט איז א וויכטיגע טייל פון די בינגהעמטאן אוניווערסיטעט קאמפוס אין דזשאנסאן 
אריינבלאזנדיג א נייע חיות , די קאלעדזש האט איבערגעמאכט א פארלאזטע שוך באקס פאבריק.סיטי

איך בין דאנקבאר פאר אלע אונזערע שותפים וועלכע האבן נישט נאר . און ענערגיע אין די קאמיוניטי
נאר אויך פארשטאנען אז די אינוועסטירונגען וועלן זיך אפצאלן דורכן , געגלויבט אין דזשאנסאן סיטי

 ."צושטעלן גאר נויטיגע בילדונג און עקאנאמישע געלעגנהייטן פאר אונזער גאנציע ראיאן און סטעיט
  

SUNYדי נייע דעקער סקול פאר נוירסינג און ",  טשענסעלָאר דזשים מעלעטרעס האט געזאגט
 קען טוה SUNYגעזונטהייט וויסנשאפט ביי בינגהעמטאן אוניווערסיטעט ווייזט ארויס די כוח פון וואס 

 צו העלפן בילדן און טרענירן SUNYדי אינוועסטירונג ערלויבט . מיט קריטישע סטעיט אינוועסטירונגען
. באזונדערס נוירסעס וועלכע זענען די הארץ קלאפ פון העלטקעיר, די גאר נויטיגע העלטקעיר ארבייטער

 גרייט זיך צו פארמעסטן מיט די SUNYאיז , אלץ די פראפעסיאנאלן בילדונג ארעם פאר ניו יארק
שוועריגקייטן נאכצוקומען די פארלאנג פון דזשאבס דורכן אהערשטעלן הויכע קוואליטעט פובליק 

מיר באדאנקען גאווערנאר האוקאל פאר איר פירערשאפט און . בילדונג פאר צוגענגליכע פרייזן
 ." SUNYאנטשלאסענע שטיצע פאר 

  
די ארבעט וואס ווערט געטוהן אין ", ברּום קאונטי עקזעקיוטיוו דזשעיסאן גארנאר האט געזאגט

די . אויפלעבנוג אונטערנעמונג פלאן-דזשאנסאן סיטי איז געווען די הארץ פון אונזער ָאּפסטעיט ווידער
ס נייע נוירסינג סקול איז די לעצטע הצלחה אין די אנגייענדע 'עפענונג פון בינגהעמטאן אוניווערסיטעט

ס געזונטהייט 'בויען בינגהעמטאן אוניווערסיטעט. טראנספארמאציע פון די טייל פון ברּום קאונטי
, שאפט אן אויסגעצייכנטע אטמאספערע פאר די נוירסעס, UHSוויסנשאפט קאמפוס נעבן די 

איך בין . פארמאסיסטן און אנדערע צוקונפטיגע העלטקעיר ארבייטער זיך צו לערנען און זיך צו טרענירן
און אזוי , דאנקבאר פאר די איבערגעגעבנקיייט פון די גאווערנאר און פון עמּפייער סטעיט דעוועלָאּפמענט

 ."פארן ווידער אויפלעבן אונזער קאמיוניטי, אויך פאר די אוניווערסיטעט
  

די שותפות צווישן ניו יארק סטעיט ", ווילעדזש ָאוו דזשאנסאן סיטי מעיאר גרעג דימי האט געזאגט
. און בינגהעמטאן אוניווערסיטעט האט געשפילט א קריטישע ראלע אינעם ארומדרייען דזשאנסאן סיטי
. די אינוועסטירונגען העלפן אונז מאכן וואקסן און ווידער אויפלעבן געגנטער דורכאויס אונזער קאמיוניטי
איך קוק ארויס צו פארזעצן צו ארבעטן מיט אונזערע לאקאלע און סטעיט שותפים אזוי ווי מיר טרייבן 

ווייטער אויף פאראויס אונזערע באמיאונגען צו שאפן אפילו א לעכטיגערע צוקונפט פאר דזשאנסאן 
 ."סיטי

  
 Southern Tier Regional Economic)דרום טייל ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל 

Development Council)  ָעקזעקיוטיוו דירעקטאר פון , דזשּודי מקקיני טשערי, טשעיר-קא
 Schuyler County Partnership for)סקיילער קאונטי שותפות פאר עקאנאמישע אנטוויקלונג 

Economic Development, SCOPED)  און ברּום קאונטי קאלעדזש ּפרעזידענט קעווין דרָאם
דער פראיעקט איזא באווייז אז די צוגאנג פון די ראיאנישע קאונסיל ארבעט טאקעאזוי ", האבן געזאגט

ס סטראטעגישע פלאן צו נוצן די אקעדעמיע פאר עקאנאמישע 'ווי עס איז אין איינקלאנג מיט די ראיאן
צענטער אויפלעבונג דורכן טראנספארמירן א ליידיגע געביידע -אנטוויקלונג און צו מאכן שפראצן שטאט

מיר קוקן ארויס צו פארזעצן אונזער שותפות מיט בינגהעמטאן . צו א ווירבלנדע איינריכטונג
שאפן נייע דזשאבס און , אוניווערסיטעט אזוי ווי מיר ארבעטן צוזאמען צו צוציהען אינוועסטירונגען

ן ברענגען וואוקס און פארשטערקערן די דרום טייל פון 'בשעת, טרענירן די פראפעסיאנאלן פאר מארגן
 ."ס עקאנאמיע היינט'די סטעיט



  
 אויף פאראויס' Southern Tier Soaring'שטופן 

די , (זיך אויפהייבנדיג- דרום טייל )' Southern Tier Soaring'די היינטיגע אנאנס איז א חלק פון 
ס ברייטע בלּוּפרינט וויאזוי צו אויפטרייבן שטארקע עקאנאמישע וואוקס און קאמיוניטי 'ראיאן

אויסגעשטעלטע פלאן קאנצעטרירט זיך אויף וויאזוי צו צוציהען טאלאנטירטע -די ראיאניש. אנטוויקלונג
יעצט טוט די ראיאן . מאכן ביזנעסער וואקסן און טרייבן טעכנאלאגישע פארשריט, ארבייטער

 מיליאן דאלארדיגע סטעיט אינוועסטירונג דורך די 500מיט א ' Southern Tier Soaring'פארשנעלערן 
 מיליאן דאלארדיגע אינוועסטירונג וועט 500ס 'די סטעיט. אויפלעבונג אונטערנעמונג-ָאּפסטעיט ווידער

און די –  ביליאן דאלאר 2.5באלוינען פריוואטע ביזנעסער וועלכע וועלן אינוועסטירן היבש מער פון 
מער .  נייע דזשאבס10,200זאגט פאר , לויט וויאזוי עס איז אריינגעגעבן געווארן, ס פלאן'ראיאן

 .דאאינפארמאציע קען מען זעהן 
 

 איבער עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט
ס הויפט עקאנאמישע אנטוויקלונג אגענטור 'איז ניו יארק (ESD)עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט 

(www.esd.ny.gov) . די מיסיע פוןESDאיז צו שטופן פאר אן אויפגעלעבטע און וואקסנדע עקאנאמיע  ,
העכערן איינקונפטן פאר די , ערמוטיגן דאס שאפן פון נייע דזשאבס און עקאנאמישע געלעגנהייטן

. און עררייכן סטאבילע און פארשידנארטיגע לאקאלע עקאנאמיעס, סטעיט און אירע לאקאלע רעגירונגען
 צו ESDשטרעבט , טעקס קרעדיטס און אנדערע סארטן פינאנציעלע הילף, גרענטס, דורכן נוצן הלוואות

פארמערן פריוואטע ביזנעס אינוועסטירונג און וואוקס צו טרייבן דאס שאפן פון נייע דזשאבס און שטיצן 
 איז אויך די הויפט אדמיניסטראטיווע ESD. בליהענדע קאמיוניטיס איבער גאנץ ניו יארק סטעיט

אגענטור וואס טוהט אויפזען די ניו יארק סטעיט ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס און די 
ס אייקאנישע 'די סטעיט, קאמפיין (איך האב ליב ניו יארק)" I LOVE NEW YORK"מארקעטינג פון די 

פאר מער אינפארמאציע איבער ראיאנישע קאונסילס און איבער עמּפייער סטעיט . טוריזם ברענד
 .www.esd.ny.gov און www.regionalcouncils.ny.govבאזוכט , דעוועלאּפמענט
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