
 
 גאווערנאר קעטי האקול    12/1/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
גאווערנאר האקול אנאנסירט אונטערנעמונג איבערן סטעיט צו העלפן פארבינדן מענטשן וואס זוכן  

  דזשאבס מיט ארבעט
  

קאמיוניטי שותפות'ן וועלן זיין קאנצעטרירט אויף העלפן ניו יארקער וועלכע באקומען סערוויסעס  
  רענט הילף פראגראםפארבינדענע פראגראמען אריינרעכענענדיג עמערדזשענסי -פון פאנדעמיע

  
  + דזשאבס דא צו באקומען אין ניו יארק סטעיט דזשאב באנק220,000רעקארד 

  
  בעפארשטייענדע ווירטואלע דזשאב מארקעטס אין יעדע ראיאן אין די סטעיט

  
באמיאונגען וועלן בויען אויף די יעצטיגע קאמפיין וואס איז קאנצעטרירט אויפן העלפן ניו יארקער 

  טרעפן די דזשאב וואס זיי האבן ליב
  

DOL   ווירטואלע קאריערע אּפוינטמענטס פער וואך  1,000וועט צושטעלן נאך  
  

צו בויען אויף ברייטע באמיאונגען  גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט א נייע אונטערנעמונג 
 Department ofוועלכע זענען שוין אונטערוועגנס דורך די ניו יארק סטעיט לעיבאר דעּפארטמענט )

Labor, DOL 220,000( צו פארבינדען מענטשן וואס זוכן דזשאבס מיט די רעקארד צאל פון איבער  
  אפענע דזשאבס, מיט כלים און טרענירונג רעסָארסן.

  
נאך די שוועריגקייטן וואס ניו יארק'ס ארבעט'ס קראפט איז אריבערגעגאנגען אלץ רעזולטאט פון  " 

, איז עס קריטיש אז מיר זאלן פארבינדן מענטשן וועלכע זוכן דזשאבס מיט ביזענעסער 19-קאוויד
"גלאטער מאכן דעם   האט גאווערנער האקול געזאגט.וועלכע זוכן צו אויפנעמען ארבייטער", 

פראצעדור פון אויפנעמען ארבייטער בענעפיטירט אלע וועלכע זענען פארמישט, ווי אויך די סטעיט אין  
אלגעמיין. איך קוק ארויס צו זעהן די גוטס וואס וועט ארויסקומען פון דעם אונטערנעמונג אזוי ווי מיר  

  ס איז געווען סיי ווען אין די פארגאנגענהייט." בויען צוריק אויף ניו יארק בעסער און שטארקער פון ווי ע
  

די ניו יארק סטעיט לעיבאר דעּפארטמענט זעצט פאר צו אקטיווערהייט פארבינדן ניו יארקער מיט  
צופאסונג, מארקעטינג, קאמיוניטי קאמיוניקאציע, ווירטואלע -דזשאבס דורך רעקרוטירונג, פעהיגקייטן

סָאושעל מידיע קאמפיין און אנדערע אנגייענדע באמיאונגען אלץ קאריערע סערוויסעס, א ראדיא און 
פאנדעמיע. דורך די נייע    19-טייל פון ניו יארק סטעיט'ס עקאנאמישע ערהוילונג פון די קאוויד

אונטערנעמונג וועט די ניו יארק סטעיט לעיבאר דעּפארטמענט פארברייטערן די עקזיסטירנדע 
ט נאך קאמיוניטי שותפים איבער די גאנצע סטעיט צו אינפארמירן ניו  סערוויסעס צו ארבעטן צוזאמען מי

יארקער איבער אומזיסטע רעסָארסן וואס זיי קענען נוצן צו פארבינדן ווערן מיט דזשאבס. די לעיבאר 
באזירטע ארגאניזאציעס, אריינרעכענענדיג די  -דעּפארטענט וועט אויך ארבעטן צוזאמען מיט קאמיוניטי

 Emergencyגעהאלפן ניו יארקער דורך די עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם )וועלכע האבן 



Rental Assistance Program, ERAP  ,צו פארבינדן די וועלכע זענען אין נויט מיט דזשאבס )
 טרענירונג און נאך רעסָארסן. 

  
- די קאוויד" ניו יארק סטעיט לעיבאר דעּפארטמענט קאמישאנער ראבערטָאו ריערדאן האט געזאגט, 

פאנדעמיע האט געשאפן א מאסיווע ענדערונג, נישט נאר אין די סארטן דזשאבס וועלכע זענען אפן,   19
און אין די סיסטעמען און פראגראמען וועלכע   –ווען, וואו און וויאזוי  –נאר אויך אין די וועלכע זוכן ארבעט 

לאנירן וויאזוי צו פארבינדן מענטשן וואס זוכן  פעהלן זיך אויס זיי צו העלפן. מיר דארפן פונדאסניי אויספ
דזשאבס מיט די דזשאבס בשעת'ן אויך נאכקומען די באדערפענישן פון ארבעטסגעבער, און מיר דארפן  

אלע פון אונזערע שותפים, אנגעהויבן פון ארבעט'ס קראפט אנטוויקלונג ביז אונזערע לאקאלע  
 אינפארמירן ניו יארקער איבער די קריטישע רעסָארסן."  קאמיוניטי ארגאניזאציעס, כדי אונז צו העלפן 

  
 Office of Temporary and Disabilityאפיס פון צייטווייליגע און דיסעביליטי הילף )

Assistance ,פילע ניו  ( עקזעקיוטיוו דעּפיוטי קאמישאנער, בארבארע סי. גווין, האט געזאגט"
- זענען געווען נישט אומשטאנד צו ארבעטן ווען די קאוויד יארקער האבן פארלוירן זייערע דזשאבס אדער

פאנדעמיע האט זיך אנגעהויבן און זעצן פאר זיך צו מוטשענען צו טרעפן סטאבילע ארבעט. אונזער  19
באזירטע ארגאניזאציעס וועלכע שטיצן שוין סיי ווי הויזגעזינדער מיט  -אפיס וועט ארבעטן מיט קאמיוניטי

עסיגע איינקונפט איבערן סטעיט כדי זיי זאלן קענען העלפן זיכער מאכן אז נידעריגע און מיטלמ
איינוואוינער זענען באקאנט מיט די סערוויסעס וועלכע זענען דא פאר זיי פון די לעיבאר דעּפארטמענט 

  זיי צו העלפן פארבינדן ווערן מיט דזשאבס, טרענירונג און נאך וויכטיגע רעסָארסן צו פארבעסערן זייערע
  פעהיגקייטן און געלעגנהייטן פאר ארבעט." 

  
  שותפים ארגאניזאציע טרענירונג

  
וועט טרענירן איינגעשטעלטע וועלכע באגעגענען זיך מיט די קליענטן ביי חסד   NYS DOLדי 

ארגאניזאציעס, סטעיט אגענטורן און אנדערע קאמיוניטי שותפים וועלכע העלפן כסדר ארויס ניו יארקער  
איבער די   –פארבינדענע הילף -אריינרעכענענדיג מיט פאנדעמיע –מיטן פארבינדן ווערן צו סערוויסעס 

יכטיגע קאריערע רעסָארסן כדי די מעסעדזש זאל אנקומען אין גאנץ ניו יארק סטעיט פארברייטערנדיג  וו
  און פארבעסערנדיג צוטריט צו דזשאב זוכעריי סערוויסעס און הילף.

  
  .דאטרענירער סעסיעס -דעם-ארגאניזאציעס קענען זיך איינשרייבן צו באקומען די טרענירט

  
די טרענירונג פאר קאמיוניטי שותפים וועט זיין קאנצעטרירט אויף די פילע קאריערע סערוויסעס, וויאזוי  

די סערוויסעס און וויאזוי זיי צו נוצן ווירקזאמערהייט. סערוויסעס רעכענען אריין באקאנט   צו צוקומען צו
ווערן מיט קאריערעס, דזשאב זוכן הילף, שרייבן רעזּומעיס, אינטערוויּו סקילס און ווירטואלע קאריערע  

  DOLארקעטס. די סערוויסעס ווי צום ביישפיל א ווירטואלע קאריערע צענטער און ווירטואלע קאריערע מ
וועט אפהאלטן וועבינארס און צושטעלן רעסָארסן וואס זיי קענען דירעקט מיטטיילן דורכאויס זייערע  

  נעטווארקס.
  

אפפערט שוין יעצט טויזנטע ווירטואלע פערזענליכע קאריערע סערוויסעס אּפוינטמענטס פאר  DOLדי 
נט( בענעפיטן. אלץ טייל פון די שותפות וועלן זיי  די וועלכע באקומען ארבעטסלאזיגקייט )ָאנעמּפלָאימע

אּפוינטמענטס יעדע וואך איבערן סטעיט און צושטעלן א בויגן פאר מענטשן וואס זוכן   1,000צולייגן נאך 
דזשאבס צו אויספילן אויף די אינטערנעט צו פארלאנגען א ווירטואלע אּפוינטמענט מיט א קאריערע  

  .דאיך איינשרייבן פאר אּפוינטמענטס קַאונסעלאר. מענטשן קענען ז
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fg%2FtSVjhGdLSv&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347406425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cSgOQYie%2B3UzISrRXqQIhQFX0ks8DZIUKgVSd4lFqOY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fg%2FWu3aQX53wp&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347416376%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xhIc8qolOzYeO1gmhD1vqPIUIBHzPb%2Bs20g5hIGm%2BYA%3D&reserved=0


פאר צו    NYS DOLאס זוכן דזשאבס, זעצט די אין צוגאב צו די נייע סעריע פון כלים פאר מענטשן וו
ערמוטיגן ביזנעסער צו אויסנוצן די אומזיסטע רעקרוטירונג סערוויסעס און אויפנעמונג באלוינונגען  

 וועלכע זענען דא צו באקומען.  
  

  ווירטואלע קאריערע מארקעטס
  

מענטשן וואס זוכן דזשאבס אין יעדע ראיאן קענען יעצט ארבעטן צוזאמען מיט ביזנעסער אין א דזשאב  
מארקעט אן ארויסגיין פונדערהיים, דורכזוכן דזשאבס וועלכע זענען אפן און פארבינדן ווערן דירעקט מיט  

מענט האט אויך געארבעט  ביזנעסער וועלכע ווילן אויפנעמען ארבייטער זיי צו פרעגן פראגן. די דעּפארט
צוזאמען מיט אנדערע סטעיט אגענטורן צו באקאנט מאכן און רעקרוטירן פאר געלעגנהייטן אין די ניו  

  יארק סטעיט רעגירונג.
  

. טייל פון די  דאא פולע ליסטע פון קאריערע מארקעטס און ווירטואלע ווארקשאּפס קענען געפונען ווערן 
  בעפארשטייענדע ווירטואלע מארקעטס רעכענען אריין:

  
  נארט קאנטרי ווירטואלע קאריערע מארקעט –צופרי    11 – 1דעצעמבער  •

ווירטואלע ריינע טעכנאלאגיע און פארגעשריטענע   NYS –צופרי    11 – 1דעצעמבער  •
  מאטעריאלן מארקעט

 לאנג איילענד ווירטואלע קאריערע מארקעט  –צופרי    11 – 2דעצעמבער  •

  מָאוהאק וואלי ווירטואלע קאריערע מארקעט –צופרי    11 – 2דעצעמבער  •

  וירטואלע קאריערע מארקעטניו יארק סיטי ו  –צופרי    11 – 7דעצעמבער  •

  צענטראל ניו יארק ווירטואלע קאריערע מארקעט –צופרי    11 – 8דעצעמבער  •

  פינגער לעיקס ווירטואלע קאריערע מארקעט –צופרי    11 – 8דעצעמבער  •

  הויפט שטאט ראיאן ווירטואלע קאריערע מארקעט –צופרי    11 – 9דעצעמבער  •

 יארק ווירטואלע קאריערע מארקעט  מערב ניו  –צופרי  11 – 14דעצעמבער  •

  האדסאן וואלי ווירטואלע קאריערע –צופרי  11 – 15דעצעמבער  •

  דרום טיער ווירטואלע קאריערע –צופרי  11 – 16דעצעמבער  •

  
  פרעסע קאמפיין

 
געעפנט   NYS DOLאין צוגאב צו דירעקטע אימעילס וועלכע ווערן ארויסגעשיקט צו ניו יארקער, האט די 

א ראדיא און סָאושעל מידיע קאמפיין צו פארבינדן ניו יארקער מיט דזשאבס וועלכע זענען אפן. דאס  
  רטייזמענטס.רעכנט אריין ראדיא, טעלעוויזיע, סָאושעל מידיע און פובליק טראנספארטאציע אדווע

  
" )דאס איז This is Whyדי דעּפארטמענט איז אויך ארויסגעקומען מיט א קאמפיין וואס רופט זיך " 
, דרייוון א טראקפארוואס( צו באקענען ניו יארקער מיט נייע קאריערעס אריינרעכענענדיג 

  , צווישן אנדערע.נוירסינגאון  מעניּופעקטשורינג
  

  אומזיסטע רעסָארסן פאר מענטשן וואס זוכן דזשאבס
  

צו העלפן ניו יארקער וועלכע זוכן ארבעט,   אומזיסטע רעסָארסןאפפערט פילע  NYS DOLדי 
  אריינרעכענענדיג:

  
יעצט ברעכנדיג א רעקארד מיט איבער  :JobZoneניו יארק סטעיט דזשאב באנק און  •

ניו יארקער צו   דזשאב באנק וועבזייטלערלויבט די  —אפענע פאזיציעס  220,000
פירמע.  דורכזוכן אפענע דזשאבס לויט די לאקאציע, נאמען פון דזשאב און נאמען פון
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נאך דזשאב זוכעריי און קאריערע אנטוויקלונג כלים זענען געווידמעט צו העלפן מענטשן 
פלאנירן זייער צוקונפט, ארגאניזירן זייער דזשאב זוכעריי, שרייבן רעזּומעיס און זיך 

 באקענען מיט קאריערעס.  

אויף רעלעוואנטע טעמעס, ווי   לעבעדיגע וועבינארסטעגליכע  ווירטואלע ווארקשַאּפס: •
  שרייבן רעזּומעיס, דזשאב זוכעריי און אינטערוויו עצות.

ן די עקספערטן און באקומט צוטריט צו לערנט פו קאריערע צענטער סערוויסעס: •
קאריערע קאונסעלינג, שרייבן רעזּומעיס און דזשאב זיכעריי רעסָארסן וועלכע ווערן  

האט  NYSDOLגעאפפערט ווירטואל דורך די טעלעפאן אדער ווידעאו קאנפערענץ. די 
אויך געעפנט א ברייטע ווירטואלע קאריערע צענטער פלאטפארמע, און ניו יארקער 

  .דא. נאך רעסָארסן קענען געפונען ווערן דאקענען מאכן אן אּפוינטמענט 

• Coursera:  באזירט אויף רעזולטאטן פון א לעצטיגע ביזנעס אנקעטע האט דיNYS 
DOL   גארבעט צו לייגן אלץ פריאריטעט די סקילס וואס די ביזנעסער זאגן אז זיי דארפן

די מערסטע פון זייערע ארבייטער און זיי שטעלן צו אומזיסטע טרעירונג קורסעס דורך  
מענטשן נוצן שוין   56,000מעער פון  די אינטערנעט פאר ארבעטסלאזע ניו יארקער. 

קורסעס אין  , וועלכע אפפערט טויזנטעCourseraאינטערנעט טרענירונג דורך יעצט די 
סקילס וועלכע זענען רעלעוואנט פאר די אינדוסטריעס וואו עס איז דא א גרויסע 

  פארלאנג, כדי צו באקומען די סקילס און האבן מער קאריערע אפציעס.

• SUNY :די  טרענירונגNYSDOL  ארבעט צו פארבינדן מענטשן וואס זוכן דזשאבס
 SUNY'ס ברייטע ספעקטרום פון לערנען געלעגנהייטן צוגעשטעלט דורך SUNYמיט 
 .  און סיי פנים אל פנים דורך די אינטערנעטסיי 

מענטשן וועלכע זוכן דזשאבס און זענען אינטערעסירט צו   רעגיסטרירטע אּפרענטיס: •
, ITזיך טרענירן פאר א ברייטע רייע פון האנדל )מעניּופעקטשורינג, קאנסטרוקציע, 
טשיילד קעיר, טיטשער, א.א.וו.( קענען לערנען איבער באצאלטע טרענירונג זיך  

ערנענדיג אין קלאסן וועלכע זענען דא צו באקומען  אריינלערנענדיג אויפן דזשאב און ל
  .( פראגראמעןistered ApprenticeshipRegרעגיסטרירטע אּפרענטיסשיּפ )דורך די 

, האט 19-נאכפאלגנדיג קאוויד טיים רעקרוטירונג געלעגנהייטן דזשאב באנק:-ּפַארט •
איבערגעמאכט איר טיילווייזע אנעמפלוימענט אינשורענס סיסטעם,  NYS DOLדי 

וועלכע באזירט יעצט ארבטעסלאזיגקייט )אנעמפלוימענט( אינשורענס בענעפיטן אויף  
צאל שעה'ן געארבעט למעשה אין לויף פון א וואך, אנשטאט די צאל טעג געארבעט.  די

אונטער דער נייער סיסטעם קענען ארבעטסלאזע ניו יארקערס זיך צוריקקערן צו די  
צו  בענעפיטן.  UIצייטיגער אופן אן דער ריזיקע פון פארלירן זייערע -ארבעט אויף א טייל

אויסרעכענענדיג יעצט   א וועבזייטלגעעפנט  NYS DOLערגענצן די ענדערונג, האט די 
טיים דזשאבס אין ניו יארק סטעיט וועלכע מענטשן וואס זוכן   ּפַארט 27,000איבער 

 דזשאבס קענען זעהן לויט די לאקאציע, נאמען פון דזשאב און פירמע.  

  
 אומזיסטע רעסָארסן פאר ביזנעסער  

  
צו העלפן ביזנעסער וועלכע זוכן   אומזיסטע רעסָארסןפילע  NYS DOLאין צוגאב, אפפערט די 

  ארבייטער, אריינרעכענענדיג:
  

האט אומזיסטע  NYS DOLדי   יליאנען מענטשן וועלכע זוכן דזשאבס:צוטריט צו מ •
פראגראמען און סערוויסעס צו איינשפארן פאר ביזנעסער צייט און געלט. ביזנעסער 

דזשאב באנק דורך אינדעקסינג פון אייער  NYSקענען מפרסם זיין דזשאבס אויף די 
עקזיסטירנדע וועבזייטל, אליין מפרסם זיין אדער מיט הילף פון איינגעשטעלטע. אין  

מיט מיליאנען פון קוואליפיצירטע  טאלאנט באנק NYSצוגאב קענען זיי צוקומען צו די 
 מענטשן וואס זוכן דזשאבס צו נאכקומען זייערע יעצטיגע רעקרוטירונג באדערפענישן. 
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ווירטואלע קאריערע מארקעט פלאטפארמע   NYS DOLדי  קאריערע מארקעטס: •
בט ביזנעסער צו פארבינדן ווערן מיט מענטשן וואס זוכן דזשאבס אן פארלאזן ערלוי

זייער אפיס. זיי קענען צושטעלן רעסָארסן, ארויפלייגן זייערע דזשאבס אויף די ליסטעס, 
  .איין פלאטפארמעדאס אלעס אויף  —איבערקוקן רעזּומעיס און אויפנעמען ארבייטער 

גיבט  NYS DOLדי  טעקס קרעדיטס און באלוינונגען פארן אויפנעמען ארבייטער: •
מיט פעדעראלע און סטעיט טעקס קרעדיטס און   דירעקטע פארבינדונגביזנעסער א 

  אנדערע רעקרוטירנדיג באלוינונגען.

זענען דא צו באקומען צו העלפן פארבעסערן  טרענירונג געלטערטרענירונג געלטער:  •
סקילס וואס פעהלן פאר ניו יארקער. אין יולי האט  ארבייטער'ס סקילס און משלים זיין די

די סטעיט געעפנט די צווייטע רונדע פון די ארבעט'ס קראפט אנטוויקלונג אונטערנעמונג 
(Workforce Development Initiative געלטער, ברענגענדיג )מיליאן דאלאר צו   48

שאבס און צו נאכקומען העלפן ניו יארקער טרעפן הויכע קוואליטעט און גוט באצאלטע דז
 טערמיניגע ארבעט'ס קראפט באדערפענישן פון ביזנעסער.  -און לאנג -די קורץ

צוטריט צו די לעצטע און מערסט אקוראטע ציפערן   לעיבאר מארקעט אינפארמאציע: •
וועלכע זענען דא איבער לעיבאר סוּפליי, געהאלטן, פאראויס זאגונגען איבער  

  ואס מענטשן פארן צו זייער ארבעט און דזשאבס.באשעפטיגונג, ווייטקייטן ו

ביזנעסער קענען בויען א סוּפליי פון פעהיגע ארבייטער  רעגיסטרירטע אּפרענטיס: •
בשעת'ן פארמערן פראדוקטיווקייט און רעדוצירן טוירנָאווער דורכן באקומען ערפארונג 

  אויפן דזשאב און דורך לערנען אין א קלאסצימער.

העלפט ארבעסטגעבער פארמיידן דאס דארפן אינגאנצן   :מיטגעטיילטע ארבעט •
אפשטעלן ארבעט דורכן ערמעגליכן ארבייטער צו באקומען טיילווייזע  

ארבעטסלאזיגקייט )ָאנעמּפלָאימענט( אינשורענס בענעפיטן בשעת'ן אויך ארבעטן  
  רעדוצירטע שעה'ן. 
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