فورا2021/11/18 :
للنشر ً

الحاكمة كاثي هوكول

الحاكمة هوكول تعلن عن برنامج للمنح الدراسية في جامعة والية نيويورك ( )SUNYوجامعة مدينة نيويورك
( )CUNYلتغطية الرسوم الدراسية لـ  1,000ممرض مسجل جديد

سيمول برنامج  Nurses For Our Future Scholarshipللمنح الدراسية تعليم  1,000ممرض جديد لرعاية
سكان نيويورك
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم ،في مأدبة إفطار استضافتها جمعية  ،Association for a Better New Yorkعن
برنامج للمنح الدراسية لجامعة والية نيويورك وجامعة مدينة نيويورك يسمى Nurses For Our Future
 Scholarshipوالذي سيغطي الرسوم الدراسية لـ  1,000من العاملين الجدد في مجال الرعاية الصحية من أجل الحصول
على شهادات تمريض معتمدة ( )RNsمن جامعة والية نيويورك ( )SUNYوجامعة مدينة نيويورك ( .)CUNYيأتي
البرنامج في محاولة للمساعدة في معالجة النقص في الرعاية الصحية ونقص العاملين في المستشفيات في جميع أنحاء
الوالية.
"قبل عام واحد فقط ،كنا نحتفل بعاملي الرعاية الصحية لدينا كأبطال ،وقد أظهر لنا الوباء أننا ال نستطيع تحمل نقص العمالة
في قطاع الرعاية الصحية "،قالت الحاكمة هوكول" .أنا فخور باإلعالن عن برنامج Nurses For Our Future
 Scholarshipللمنح الدراسية كخطوة مهمة لتدريب المزيد من العاملي في التمريض واستيعابهم في نظام الرعاية الصحية
لدينا .إن المنح الدراسية لجامعة والية نيويورك ( )SUNYوجامعة مدينة نيويورك ( )CUNYتدفعنا نحو المزيد من
االزدهار والمساواة في نيويورك من خالل العمل للتأكد من حصول جميع سكان نيويورك على إمكانية الوصول إلى برامج
التدريب والدرجات العلمية لعام وعامين وأربعة أعوام وشهادات كليات المجتمع؛ يجب أن تكون جامعة والية نيويورك
( )SUNYوجامعة مدينة نيويورك ( )CUNYالطريق إلى الطبقة الوسطى".
صا في العمالة وتدفقًا هائالً للمرضى .تم تصميم برنامج المنح
منذ بداية جائحة ( ،)COVID-19واجهت المستشفيات نق ً
الدراسية هذا لتوظيف وإعادة تدريب المتخصصين في التمريض والرعاية الصحية للعمل في مهن التمريض المعتمدة في
والية نيويورك التي تشتد الحاجة إليها .يوجد حاليًا أكثر من  9,300فرصة عمل للممرضين المسجلين في والية
نيويورك .يعني برنامج  Nurses For Our Future Scholarshipللمنح الدراسية أن هناك  1,000طالب إضافي
يمكنهم االلتحاق ببرنامج تمريض إما في جامعة والية نيويورك ( )SUNYأو جامعة مدينة نيويورك ( .)CUNYسيتمكن
الطالب من إكمال برامجهم بجدول زمني مرن ،إما بدوام جزئي أو بدوام كامل.
سيحفز هذا الجهد سكان والية نيويورك النشطين في مجال الرعاية الصحية لتحسين مسار حياتهم المهنية وتعزيز تعليمهم من
خالل نظام جامعة والية نيويورك ( )SUNYأو جامعة مدينة نيويورك (.)CUNY
باإلضافة إلى ذلك ،ستساعد وزارة العمل بوالية نيويورك في تسويق هذه الفرص الجديدة للعمال الحاليين والعاطلين عن
العمل ،بما في ذلك الفرص المتاحة من خالل مراكز فرص التعليم اإلقليمية في جامعة والية نيويورك ( )SUNYللحصول
على شهادات التمريض المبتدئ المطلوب بشدة ،بما في ذلك التمريض المساعد المعتمد والتمريض العملي المرخص
والتمريض المساعد المنزلي.
المساعدة في البحث عن عمل

يضم بنك الوظائف بوالية نيويورك ما يقرب من  220,000وظيفة متاحة اليوم في والية نيويورك ويمكن للمستخدمين
البحث باستخدام الكلمات الداللية والرمز البريدي والتصفح حسب المسمى الوظيفي واسم الشركة .باستخدام أداة البحث عن
الوظائف والتطوير الوظيفي ،JobZoneيمكن لألفراد التخطيط لمستقبلهم وتنظيم البحث عن الوظائف وتطوير السير الذاتية
واستكشاف الوظائف
تستضيف وزارة العمل أيضًا ورش عمل وندوات افتراضية مباشرة عبر اإلنترنت حول الموضوعات ذات الصلة للباحثين
عن عمل في جميع القطاعات ،مثل كتابة السيرة الذاتية والبحث عن وظيفة وتقنيات إجراء المقابالت .تعقد الوكالة شراكات
مع مئات المؤسسات التجارية الستضافة معارض توظيف افتراضية يمكن من خاللها للباحثين عن عمل التعاقد مع
المؤسسات في بيئة معرض للتوظيف وتصفح الوظائف المتاحة والتواصل مباشرة مع المؤسسات المعنية بالتوظيف لطرح
األسئلة ،كل ذلك دون مغادرة المنزل.
ألولئك الذين يتطلعون إلى العمل بدوام جزئي ،يوجد في الوالية فرص عمل لدوام جزئي على قائمة بنك الوظائف وتتوفر
حاليًا نحو  30,000فرصة عمل بدوام جزئي في والية نيويورك مصنفة حسب الموقع والمسمى الوظيفي والشركة والتي
يمكن البحث عنها باستخدام كلمات داللية.
يمكن للمؤسسات استخدام وزارة العمل للوصول إلى الماليين من الباحثين عن عمل المحتملين من خالل البرامج والخدمات
المجانية .ويمكنهم نشر وظائف على بنك وظائف  NYS Job Bankمن خالل الفهرسة المباشرة من موقع ويب موجود أو
النشر بمساعدة الموظفين ،ويمكنهم الوصول مباشرة إلى بنك وظائف  NYS Talent Bankمع الماليين من الباحثين عن
عمل المؤهلين لتلبية احتياجات التوظيف الخاصة بهم .ويمكنهم أيضًا التسجيل للمشاركة في معارض التوظيف القادمة أو
التعرف على اإلعفاءات الضريبية المتاحة وغيرها من حوافز التوظيف.
قال رئيس جامعة والية نيويورك ،جيم ماالتراس" :مع أكثر من  70برنامج تمريضي من التمريض العملي المعتمد
( )LPNإلى البكالوريوس في علوم التمريض ( )BSNالمتاحة في كل ركن من أركان والية نيويورك وكذلك عبر
اإلنترنت ،فإن جامعة والية نيويورك على استعداد لتلبية الطلب المتزايد على مهنة التمريض التي تمثل نبض قلب الرعاية
الصحية .نشكر الحاكمة هوكول على قيادتها من خالل تقديم حافز المنحة الدراسية ألولئك الذين يتطلعون إلى االنضمام إلى
هذه الدعوة النبيلة ،ولتضمين خيار حضور الكلية بدوام جزئي أو بدوام كامل ،مما يمنح طالبنا المرونة إلدارة مسؤولياتهم
التعليمية والحياتية .إن جامعة والية نيويورك ( ،)SUNYأكبر نظام شامل للتعليم العالي ،على استعداد لمواجهة التحدي".
قال مستشار جامعة مدينة نيويورك فيليكس ف .ماتوس رودريغيز" :لقد ركز الوباء بشدة على الحاجة إلى زيادة القدرة
العالجية عبر نظام الرعاية الصحية لدينا ،ويعد توسيع خط اإلمداد بالممرضين المعتمدين المتنوعين المهرة مكونًا رئيسيًا في
هذا االقتراح .سيسمح برنامج المنح الدراسية هذا في الوقت المناسب لمزيد من سكان نيويورك بالتسجيل في برامج التمريض
عالية الجودة في جامعة مدينة نيويورك وبناء وظائف مجزية وذات رواتب جيدة في مجال تشتد الحاجة إليه .تلتزم جامعة
مدينة نيويورك ( )CUNYبتدريب الجيل القادم من المتخصصين في التمريض ،ونشكر الحاكمة هوكول على دعمها
المستمر".
قال الممرض المسجل بات كين ،المدير التنفيذي لرابطة الممرضين في نيويورك" :لم يُوضع أحد مثلنا في خط المواجهة
خالل هذا الوباء ،واستثمار الحاكمة هوكول في مساعدتنا في إعادة بناء صفوف التمريض لدينا هو بالضبط نوع الدعم الذي
نظرا ألن أفضل رعاية هي أيضًا الرعاية المراعية للثقافة،
نحتاجه لمواصلة تقديم الرعاية التي يعتمد عليها سكان نيويوركً .
فإن هذه المنح الدراسية البالغ عددها  1,000منحة تمثل فرصة هائلة لنا لمواصلة التوظيف من جميع المجتمعات في جميع
أنحاء الوالية ،ومن خالل نشرها في جامعة والية نيويورك ( )SUNYوجامعة مدينة نيويورك ( ،)CUNYفإنها تعزز
أيضًا مؤسسات التعليم العالي العامة لدينا ،مما يجعل من الواضح أن الحاكمة هوكول تعطي األولوية للعاملين في مجال
الرعاية الصحية لدينا وشبابنا  -وهو بالضبط نوع األولويات الذي نحتاجه إلحياء نيويورك".
قال عضو الجمعية ريتشارد جوتفريد" :التوظيف المناسب أمر بالغ األهمية للوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها .سلطت

جائحة ( )COVIDالضوء على النقص الحالي في العاملين ،وسيزداد الطلب مع تقدم سكاننا في السن .أثني على الحاكمة
هوكول لهذه المبادرة الهامة وأتطلع إلى المزيد من البرامج لتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين نحتاجهم".
قالت الممرضة المسجلة والطبيبة في فقه القانون بيا جراوس ،رئيسة رابطة الرعاية الصحية بوالية نيويورك" :من
األهمية بمكان أن ندعم مجموعة القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية لدينا في أسرع وقت ممكن .أشكر الحاكمة هوكول
على اتخاذ هذا اإلجراء الذي تشتد الحاجة إليه إلزالة الحواجز المالية التي يمكن أن تمنع ممرضي المستقبل المحتملين من
الحصول على التعليم والتدريب الذي يرغبون فيه .إن إجراء اليوم هو خطوة نحو التأكد على أن لدينا مجتمعات من مقدمي
الرعاية في نيويورك ستشتد الحاجة إليهم في السنوات القادمة".
قال كينيث إي راسك ،رئيس رابطة مستشفيات نيويورك الكبرى" :الحاكمة هوكول مدافعة قوية عن القوى العاملة في مجال
الرعاية الصحية وتدرك أن تحديات التوظيف في مجتمع المستشفيات تتطلب إجراءات جريئة .إن برنامج المنح الدراسية هذا
الذي تشتد الحاجة إليه لتغطية تكاليف التعليم لـ  1,000ممرض جديد مسجل سيساعد في التخفيف من النقص في طاقم
التمريض وضمان وجود خط عمل جدير بالثقة من الممرضين المدربين تدريبًا جيدًا .نحن ممتنون لقيادة الحاكمة هوكول
والرؤية بشأن هذه المسألة المهمة".
يأتي هذا اإلعالن بعد االفتتاح األخير لكلية ديكر للتمريض والعلوم الصحية ( Decker College of Nursing and
 )Health Sciencesبجامعة بينغهامتون تأكيدًا على تفاني الحاكمة هوكول في توسيع نطاق تعليم الرعاية الصحية
والقوى العاملة في مجال التمريض في والية نيويورك .تقدم كليات جامعة والية نيويورك ( )SUNYوالجامعات في جميع
أنحاء نيويورك أكثر من  70برنام ًجا معتمدًا بالكامل للحصول على شهادات التمريض الجامعية والدراسات العليا ،وتقدم 17
مؤهالً مختلفًا في التمريض من شهادة مساعد الصحة المنزلية إلى شهادة الدكتوراه والشهادات المتقدمة .يتخرج طالب جامعة
والية نيويورك ( )SUNYوهم على أتم االستعداد لدخول مجال الرعاية الصحية بعد دورة تدريبية صارمة عبر اإلنترنت أو
تخرج جامعة مدينة نيويورك ()CUNY
في الفصل الدراسي ،جنبًا إلى جنب مع الخبرة العملية المطلوبة على أرض الواقعِّ .
كل سنة  1,800طالب في أكثر من  50برنامج للشهادات والدرجات المعتمدة ،بما في ذلك شهادات التمريض العملي
والمساعد والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه ( DNPو  ).Ph.Dفي  14مؤسسة تابعة لجامعة مدينة نيويورك
( ،)CUNYبما في ذلك برامج التمريض في معاهد التعليم العالي وكليات المجتمع .تتبنى برامج التمريض في جامعة مدينة
نيويورك ( )CUNYالتزا ًما موحدًا بتوسيع الفرص ،والتقدم في مجال الرعاية الصحية ،وتدريب الجيل القادم من
المتخصصين في التمريض ،لتقديم رعاية صحية عالية الجودة ومنصفة ،ال سيما للفئات السكانية األكثر ضعفًا وحرمانًا.
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