אויף תיכף ארויסצוגעבן11/18/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט  SUNYאון  CUNYסקאָ לערשיפ פראגראם צו דעקן שטודיר קאסטן
פאר  1,000נייע רעגיסטרירטע נורסעס
נורסעס פאר אונזערע צוקונפטיגע סקאָ לערשיפ וועט פינאנצירן די בילדונג פון  1,000נייע נורסעס
קעיר צו נעמען פון ניו יארקער
גאווערנער קעטי האקול האט היינט ביי א פרישטאג ביי דער אסאסיעשען פאר א בעסערע ניו יארק,
אנאנסירט א סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק און סיטי אוניווערסיטעט פון ניו יארק סקאָ לערשיפ
פראגראם וואס רופט זיך די נורסעס פאר אונזער צוקונפט סקאָ לערשיפ וואס וועט דעקן שטודיר קאסטן
פאר  1,000נייע העלטקעיר ארבעטער צו ווערן RNס ביי  SUNYאון  .CUNYדער פראגראם קומט אין
א באמיאונג צו העלפן אדרעסירן די מאנגל אין העלטקעיר און שפיטאל ארבעטער לענגאויס דעם
סטעיט.
"בלויז איין יאר צוריק האבן מיר באזינגען אונזערע העלטקעיר ארבעטער ווי די העלדן וואס זיי זענען ,און
דער פאנדעמיע האט אונז געוויזן אז מיר קענען נישט אפארדירן א לעיּבאָ ר מאנגל אין די העלטקעיר
אינדוסטריע ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .איך שטאלציר מיך צו אנאנסירן אונזער נייע נורסעס
פאר אונזער צוקונפט סקאלערשיפ אלס א וויכטיג טריט צו טרענירן מער נורסעס און זיי אריינברענגען
אין אונזער העלטקעיר סיסטעם SUNY .און  CUNYסקאָ לערשיפס ציען אונז פאראויס צו א מער
בליענדער און גלייכבארעכטיגטע ניו יארק ,דורך ארבעטן זיכער צו מאכן אז יעדע ניו יארקער האט
צוטריט צו טרענירונג פראגראמען ,איינס ,צוויי ,און פיר-יעריגע דעגריס ,קאמיוניטי קאלעדזש; SUNY
און  CUNYזאלן זיי די ארויספאר פונקטן צו די מיטל קלאס".
זינט אנהויב קאוויד 19-פאנדעמיק ,שטייען אויס שפיטעלער א ריזיגע ארבעטער מאנגל און א ריזיגע
איינפליס פון פאציענטן .דער סקאָ לערשיפ פראגראם איז געאייגנט אויף צו רעקרוטירן און ווידער
טרענירן נורסינג און העלטקעיר פראפעסיאנעלן צו סערווירן אלס NYSRNס ,אין וועלכע מען נויטיגט זיך
די מערסטע .עס זענען יעצט פארהאן איבער  9,300עפענונגען פאר רעגיסטרירטע נורסעס אין ניו יארק
סטעיט .דער נורסעס פאר אונזער צוקונפט סקאָ לערשיפ וועט מיינען אז נאך  1,000סטודענטן קענען
אריינגיין אין א נורסינג פראגראם אדער אין  SUNYאדער אין  .CUNYסטודענטן וועלן קענען ענדיגן
זייערע פראגראמען מיט א בייגזאמע סקעדזשול ,אדער טייל-צייטיג אדער פול-צייטיגע.
די באמיאונג וועט אינצענטיוויזירן ניו יארק סטעיט איינוואוינער אקטיוו אין די העלטקעיר געביט זיך
אויסצושולן אויף צו שטייגן אין זייער קאריער און פאראויס-פירן זייער בילדונג דורך דער  SUNYאדער
 CUNYסיסטעם.
אין צוגאב וועט דער ניו יארק סטעיט דעּפאַ רטמענט אָ וו לעיּבאָ ר העלפן מארקעט׳ען די נייע געלעגנהייטן
צו עקזיסטירנדע און ארבעטסלאזע ארבעטער ,אריינגערעכנט געלעגנהייטן פארהאן דורך ראיאנישע
 SUNYבילדונגס געלעגנהייט צענטערס פאר איינטריט שטאפל נורס סערטיפיקעישענס וואס זענען אין

הויכע פארלאנג אריינגערעכנט סערטיפייד נורסינג באהעלפער ,לייסענס׳ד פראקטיק נורס און נורסינג
האָ ום עיד.
דזשאב זוכן הילף
דער ניו יארק סטעיט דזשאב באנק פיגורירט באלד  220,000דזשאבס פארהאן אין ניו יארק סטעיט און
באניצער קענען זוכן דורך א קי-ווארט ,זיּפ קאוד און בראוז׳ען לויט׳ן דזשאב טיטל און קאמפאני נאמען.
דורך ניצן דעם דזשאב זאון דזשאב זוכן און קאריערע אנטוויקלונג מיטל קענען אינדיווידועלן פלאנירן
זייער צוקונפט ,ארגאניזירן זייער דזשאב זוך ,אנטוויקלען רעזומעיס און עקספלארירן קאריערעס.
דעּפאַ רטמענט אָ וו לעיּבאָ ר האלט אויך טעגליכע לעבעדיגע וואורקשאָ ּפס און וועבינארן אויף רעלעוואנטע
טעמעס פאר דזשאב זוכער אין אלע אינדוסטריעס ,ווי רעזומעי שרייבן ,דזשאב זוכן און אינטערוויו עצות.
דער אגענטור ארבעט אינאיינעם מיט הונדערטער ביזנעסער צו האלטן ווירטועלע קאריערע פעירס וואו
דזשאב זוכער קענען ארויסזוכן ביזנעסער אין א דזשאב פעיר סארט סביבה ,בראוז׳ען זייערע דזשאבס
און זיי באהעפטן דירעקט מיט אויפנעמער ביזנעסער כדי צו פרעגן פראגעס ,אלץ אן צו דארפן פארלאזן
דעם היים.
פאר די וואס זוכן צו ארבעטן טייל-צייטיג ,האט דער סטעיט א טייל-צייטיגע אויפנעמען געלעגנהייטן
דזשאב באנק וואו עס ווערן געליסטעט באלד  30,000טייל-צייטיגע דזשאבס יעצט צו באקומען אין ניו
יארק סטעיט אויסגעשטעלט לויט לאקאציע ,דזשאב טיטל און קאמפאני וואס קען אויך געזוכט ווערן לויט
א קי-ווארט.
ביזנעסער קענען ניצן דעם לעיבאר דעפארטמענט צו האבן צוטריט צו מיליאנען פאטענציעלע דזשאב
זוכער דורך אומזיסט פראגראמען און סערוויסעס .זיי קענען פאסט׳ען דזשאבס אויף דער  NYSדזשאב
באנק דורך דירעקט אינדעקסינג פון אן עקזיסטירנדע וועבזייטל אדער פאסט׳ען מיט שטאב הילף און
קענען באקומען דירעקט צוטריט צו דער  NYSטאלאנט באנק מיט מיליאנען קוואליפיצירנדע דזשאב
זוכער צו טרעפן זייער אויפנעמען געברויכן .זיי קענען זיך אויך אויפשרייבן אנטיילצונעמען אין
אויפקומענדע קאריערע פעירס אדער זיך לערנען מער איבער טעקס קרעדיט וואס זענען פארהאן און
אנדערע אויפנעמען אינצענטיוון.
 SUNYקאנצעלאר דזשים מאלאטראס האט געזאגט" ,מיט איבער  70נורסינג פראגראמען וואס
טוהען דורכשפאנען יעדע דעגרי פון  LPNביז  BSNאון וועלכע ווערן געפונען אין יעדע ווינקל פון ניו
יארק סטעיט ווי אויך אָ נליין ,שטייט  SUNYגרייט צו טרעפן צו די וואקסנדע פארלאנג פאר נורסעס וואס
זענען די הארץ-קלאפעניש פון העלטקעיר .מיר דאנקען גאווערנער האקול פאר איר פירערשאפט דורך
אפפערן דעם סקאָ לערשיפ אינצענטיוו צו די וואס שטרעבן זיך אנצושליסן אין דער נאבעלע
באשעפטיגונג ,און פאר אריינרעכענען די אפציע צו גיין אין קאלעדזש טייל-צייטיג אדער פול-צייטיג,
געבנדיג פאר אונזערע סטודענטן די בייגיגקייט צו פארוואלטן זייער בילדונג אן לעבנס
פאראנטווארטליכקייטן ,SUNY .די גרעסטע אויספירליכע סיסטעם פון העכערע עדיוקעישן ,איז גרייט צו
ענטפערן אויפ׳ן רוף".
 CUNYקאנצעלאר פעליקס וו .מאטאס ראדריגעז האט געזאגט" ,די פאנדעמיע האט געברענגט אין
שארפן פאקוס די נויט צו העכערן באהאנדלונג קאפאציטעט לענגאויס אונזער העלטקעיר סיסטעם ,און
פארברייטערן די ּפייּפליין פון פארשידנמיניגע געניטע נורסעס איז א הויפט שטאנדטייל פון יענע
פארשלאג .דער באצייטנסדיגער סקאָ לערשיפ פראגראם וועט ערמעגליכן פאר מער ניו יארקער זיך
איינצושרייבן אין CUNY׳ס הויכע-קוואליטעט נורסינג פראגראמען און בויען סיפוק׳דיגע ,גוט-באצאלטע
קאריערעס אין א פעלד אין וועלכע זיי זענען שטארק נויטיג CUNY .איז פארשפראכן צו טרענירן די

נעקסט-דזשענערעישען נורסינג פראפעסיאנעלן און מיר דאנקען גאווערנער האקול פאר איר אנגייענדע
שטיצע".
ניו יארק סטעיט נורסעס אסאסיעשען עקזעקיוטיוו דירעקטאר פעט קעין ,RN ,האט געזאגט,
"קיינער האט נישט געלייגט מער אויף די ליניע ווי די פון אונז אויף די פארנט ליניעס דורכאויס דער
פאנדעמיע ,און גאווערנער האקול׳ס וויזיאנערישע אינוועסטירונג אין העלפן אונז איבערבויען אונזער
ראנקען פון נורסעס איז גענוי די סארט שטיצע אין וואס מיר נויטיגן זיך צו קענען ליפערן די קעיר אויף
וואס ניו יארקערס פארלאזן זיך .וויבאלד די בעסטע קעיר איז אויך קולטורעל אפרופנדע קעיר,
פרעזענטירן די  1,000סקאָ לערשיפס א ריזיגע געלעגנהייט פאר אונז פארצוזעצן ווייטער צו רעקרוטירן
פון אלע קאמיוניטיס איבער׳ן סטעיט ,און דורך זיי איינזייען ביי  SUNYאון  ,CUNYפארשטערקערן זיי
אונזער פובליק בילדונג אינסטיטוציעס ,און קלאר געמאכט אז גאווערנער האקול פריאריטיזירט אונזערע
העלטקעיר ארבעטער און אונזער יוגנט — גענוי די סארטן פריאריטעטן וואס מיר דארפן אויף
צוריקצוברענגען ניו יארק".
אסעמבלי-מיטגליד ריטשערד גאטפריעד האט געזאגט" ,גענוג שטאב איז קריטיש צו העלטקעיר
צוטריט און קוואליטעט .דער קאוויד פאנדעמיק האט געשיינט א ליכט אויף דער עקזיסטירנדע ארבעטער
מאנגל ,און פארלאנג וועט זיך נאר העכערן אזוי ווי אונזער באפעלקערונג עלטערט זיך .איך לויב
גאווערנער האקול פאר דער וויכטיגער איניציאטיוו און איך קוק ארויס צו ווייטערדיגע פראגראמען צו
טרענירן די העלטקעיר ארבעטער וואס מיר דארפן".
העלטקעיר אסאסיעשען פון ניו יארק סטעיט פרעזידענט בעי גראוסע ,RN, JD ,האט געזאגט" ,עס
איז קריטיש-וויכטיג אז מיר הייבן אונטער אונזער העלטקעיר ארבעטסקראפט ּפייּפליין ווי שנעלער .איך
דאנק גאווערנער האקול פאר׳ן נעמען די העכסט-נויטיגע שריטן אוועקצונעמען פינאנציעלע איינצוימונגען
וואס קענען אפהאלטן פאטענציעלע נורסעס פון דער צוקונפט פון באקומען די בילדונג און טרענירונג
וואס זיי ווילן .די היינטיגע שריט איז א טריט אין ריכטונג פון זיכער מאכן אז מיר האבן די קעיר-געבער
אין וועלכע ניו יארק׳ס קאמיוניטיס וועלן זיך שטארק נויטיגן אין די קומענדע יארן".
גרעיטער ניו יארק האספיטעל אסאסיעשען פרעזידענט קענעט אי .ראסקע האט געזאגט,
"גאווערנער האקול איז א שטאלצע העלטקעיר ארבעטסקראפט אדוואקאט וואס פארשטייט אז די
שפיטאל קאמיוניטי שטאב ארויספאדערונגען פארלאנגט דרייסטע שריט .די העכסט-נויטיגע
סקאָ לערשיפ פראגראם צו דעקן שטודיר קאסטן פאר  1,000נייע רעגיסטרירטע נורסעס וועט העלפן
לינדערן נורס שטאב מאנגל און פארזיכערן א פארלעסליכע ּפייּפליין פון גוט טרענירטע נורסעס .מיר
זענען דאנקבאר פאר גאווערנער האקול׳ס פירערשאפט און וויזיאן אויף דער וויכטיגער נושא".
די אנאנסמענט פאלגט נאך די לעצטנסדיגע עפענונג פון בינגהעמטאן אוניווערסיטעט׳ס דעקער
קאלעדזש פון נורסינג און געזונטהייט וויסנשאפט ,אןו מיט דעם באשטעטיגן גאווערנער האקול׳ס
טריישאפט צו פארברייטערן העלטקעיר בילדונג און ניו יארק סטעיט׳ס נורסינג ארבעטסקראפטSUNY .
קאלעדזשעס און אוניווערסיטעטן לענגאויס ניו יארק אפפערן איבער  70פולשטענדיג אקרעדיטירטע
נורסינג דעגרי אונטערגראדואירטע און גראדואירטע פראגראמען ,אנבאטנדיג  17באזונדערע
קרעדענשעלס אין נורסינג פון היים געזונטהייט באהעלפער ביז דאקטארעלע און פארגעשריטענע
סערטיפיקאטן SUNY .סטודענטן גראדואירן גרייט אריינצוגיין אין דעם העלטקעיר געביט נאך שטרענגע
קורס ארבעט אָ נליין אדער אין דער קלאסרום ,קאמבינירט מיט געפאדערטע עכט-וועלטיגע ערפארונג.
 CUNYגראדואירט  1,800סטודענטן יעדעס יאר פון איבער  50נורסינג פארגעשריטענע קרעדיט-
טראגעדיגע סערטיפיקאט און דעגרי פראגראמען ,אריינגערעכנט  ,LPNאסאסיעט ,בעטשעלאר׳ס
דעגרי ,מאגיסטער און דאקטארעלע פראגראמען ( DNPאון  )Ph.Dביי  CUNY 14אינסטיטוציעס,
אריינגערעכנט נורסינג פראגראמען ביי סיי סיניאָ ר און סיי קאמיוניטי קאלעדזשעסCUNY .׳ס נורסינג

פראגראמען זענען פאראייניגט אין זייער אנטשלאסנקייט צו פארברייטערן געלעגנהייט און פאראויס-פירן
אין די העלטקעיר געביט ,און צו טרענירן די נעקסטע דור פון נורסינג פראפעסיאנעלן צוצושטעלן הויכע
קוואליטעט און גלייכבארעכטיגטע העלטקעיר ,איבערהויפט פאר די מערסט באדערפטיגע און
אונטערסערווירטע טיילן פון דער באפעלקערונג.
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