
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/5/2022אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 
 

  
  
  
  

  אן  אלס פלאץ איר אוועקשטעלן   און SUNY אויפצולעבן אויף פלאן אנאנסירט האקול   גאווערנער
   עדיוקעישן העכערע  אין פירער אלוועלטליכע 

  

וועט פארברייטערן דעם סיסטעם׳ס דערגרייכן מיט   SUNYגאווערנער האקול׳ס דרייסטע פלאן פאר 
   אלוועלטליכע, נאציאנאלע און ראיאנישע אויספארשונג אינסטאנצן

  
SUNY  אינסטיטוציעס וועלן נעמען גרויסע שריטן צו רעדוצירן סטודענטן חובות און באהעפטן

   סטודענטן מיט ערפאלגרייכע קאריערעס
  

סטודענטן, העלפן סטודענטן פון   SUNYנייע איניציאטיוון וועלן העכערן די גלייכקייט צווישן 
 פארשידנמיניגע הינטערגרונדן צו גראדואירן און בליען  

  

 ניו פון אוניווערסיטעט  סטעיט  דער אויפצולעבן פלאן א  געמאלדן היינט האט האקול קעטי ווערנער גא
 ברייטע-סטעיט בעסטע די מאכן עס און —  סטעיט דע  ָאוו סטעיט 2022 דעם פון  טייל אלס סיסטעם יארק

 יכערןפארז  וועט פלאן טראנספארמירנדער דער לאנד.  אונזער אין עדיוקעישן העכערע פון סיסטעם
SUNYפארברייטערן אינסטיטוציע, עדיוקעישן העכערע אנערקענעטע -אלוועלטליך אן  אלס פלאץ ׳ס 
SUNYאויפ׳ן שטעלן זיי און סטודענטן שטיצן אינאוואציע,  און פארשונג אין פירער  א אלס דערגרייכונג ׳ס 

 זייער אפגעזען בליען נעןקע  סטודענטן אז  כדי גלייכקייט אויף פאקוסירן און  סוקסעס, עקאנאמישע צו וועג
   הינטערגרונד.

  

״מיין פאמיליע׳ס לעבן האט זיך געענדערט צוליב דעם וואס מיין פאטער האט געקענט אפארדירן א  
סטעיט׳יגע, ערשטראנקיגע פובליק אוניווערסיטעט -קאלעדזש בילדונג. ניו יארק מוז האבן א גאנץ

אקול  האט גאווערנער הסיסטעם וואס קען ענדערן די לעבנס פאר דעם קומענדיגן דור פון סטודענטן,״ 
, אויפצוהייבן סטודענטן פון א  SUNY״מיר מוזן כאפן און אויסניצן דעם מאמענט אויפצולעבן  געזאגט.

ברייטע און פארשידנמיניגע פארנעם פון הינטערגרונדן און אין דער זעלבער צייט טראנספארמירן דער  
 ׳סטן יארהונדערט בילדונגס פירער.״ 21אינסטיטוציע אויף אן אלוועלטליכן, 

  
יבן ניו יארק צו ווערן די  פונדאסניי אויף צו הי SUNYגאווערנער האקול רופט אויף זיך פארצושטעלן 

וועלט׳ס פירער אין אינאוואציע, גלייכע עקאנאמישע וואוקס, און אויפגייענדע באוועגיגקייט. דאס וועט  
צו ווערן דער סטעיט׳ס מאטאר פאר   2030צו דערגרייכן אמביציעזע צילן ביז  SUNYפאדערן פון 

    עקאנאמישע אנטוויקלונג און אויפגיי באוועגיגקייט.
  



 500,000די צילן אנטהאלטן העכערן די צאל איינגעשריבענע סטודענטן מיט איין דריטל אויף איבער 
סטודענטן מיט די צאל איינגעשריבענע און גראדואירער אפשפיגלען דער סטעיט׳ס פארשידנמיניגקייט; 

יג קאריערעס;  פארלאנג דזשאבס און אויפגיי באוועג-צוגרייטן הונדערטער טויזנטער מענטשן פאר הויכע
ראנקיגע איינגעשטעלטע און שטאב מיטגלידער; צושטעלן צוגענגליכע  -רעקרוטירן און שטיצן העכסט

ָאּפס און -קרעדענשעלס און דעגריס צו אלע סארטן לערנער; און טאפלען ספאנסירטע פארשונג, סטַארט
גוטע דזשאבס איבער׳ן  זאל קענען אונטערצינדן עקאנאמישע אינאוואציע און    SUNYפאטענטס כדי אז 

גאנצן סטעיט. ערפאלג אויף יעדע איינע פון די צילן וועט זיך ווענדן סיי אויף אלגעמיינע פארשריט און סיי 
   אויף פארשריטן אין גלייכקייט.

  
׳ס שטרעקע  SUNYצו העלפן דערגרייכן די צילן הייבט זיך אן גאווערנער האקול׳ס פלאן צו פארברייטערן 

 ן דער אינסטיטוציע אויף אן אלוועלטליכע פירער אויף פארשונג און אינאוואציע: מיט איבערמאכ
  

טראנספארמירן סטאני ברוק און באפעלאו אויף אלוועלטליכע פארשונג אינסטיטוציעס:   •
טרעגער פאר  -סטאני ברוק אוניווערסיטעט און אוניווערסיטעט ביי באפעלאו וועלן ווערן די פאן

SUNY ווי אויך אלס ערשטראנקיגע פארשונג אינסטיטוציעס. די קאמפוסן וועלן זוכן נאכצוקומען ,
. 2030ביליאן יעדע איינס אין הויפטזעכליך פעדעראלע פארשונג פינאנצירונג ביז  1דעם ציל פון  

פובליק אוניווערסיטעטן אין דעם   20דאס וועט שטעלן די צוויי אוניווערסיטעטן אין די העכסטע 
אנד אין פארשונג אויסגאבן. אלס אן ערשטן טריט צו פארשטערקערן די אינסטיטוציעס,  ל

מיליאן דאלער פאר א נייע אקאדעמישע געביידע פאר׳ן סקול   102אנאנסירט גאווערנער האקול 
 100פון אינזשינערונג און אנווענדליכע וויסנשאפט ביי דער אוניווערסיטעט ביי באפעלאו, און 

געביטליכע אינזשינערונג געביידע אין סטאני -אין פינאנצירונג צו בויען א מולטי מיליאן דאלער
   ברוק.

וועגווייזיגע פארשונג און אויסלערנונג - אויפלעבן אלבאני און בינגהעמטאן אלס לאנד •
אוניווערסיטעט ביי אלבאני און בינגהעמטאן אוניווערסיטעט וועלן  אוניווערסיטעטן:  

פירנדע פארשונג און אויסלערנונג אוניווערסיטעטן, מיט׳ן ציל צו  -יף לאנד טראנספארמירט ווערן או
מיליאן דאלער יעדע איינס אין יערליכע פארשונג פינאנצירונג. דאס וועט העכערן  500דערגרייכן 

דער עקאנאמישער ווירקונג פון אנווענדליכע פארשונג און אנטוויקלונג, פארברייטערן און מאכן  
איינגעשריבענע סטודענטן, און פארבעסערן גראדואירונג ראטעס. גאווערנער  מער פארשידן די 

האקול פלאנירט אויך פארצושלאגן אז דער קאלעדזש פון נענאסקעיל וויסנשאפט און  
( טוען זיך ווידער פאראייניגן מיט דער אוניווערסיטעט ביי אלבאני צו מאכן CNSEאינזשינערונג )

אונטערהייבן פארשונג אויסצייכענונג. בינגהעמטאן   גלאטיגער דער פארוואלטונג און
׳, א טעכנאלאגיע אנטוויקלונג און פאבריצירונג  NY-אוניווערסיטעט וועט אויך אנפירן ׳באטערי

צענטער. דער צענטער וועט שטיצן דער סאוטערן טיער עקאנאמיע דורך אנטוויקלען די  
נערגיע טעכנאלאגיעס וואס וועט פארגעשריטענע פאבריצירונג פון באטעריעס פאר ריינע ע

טראנספארמירן די טראנספארטאציע, מיליטערישע און ענערגיע סעקטארן. דער צענטער וועט  
אויך אוועקשטעלן א שטארקע פאבריצירונג אינפראסטרוקטור צו שטיצן מערערע אינדוסטריעס 

  טשעינס. -און זייערע סופליי

אריינגערעכנט נישט נאר די   — סיסטעם  SUNYאויסניצן די כוחות פון יעדע טייל פון דעם  •
שענקנדע אינסטיטוציעס נאר אויך די גרונטליכע קאלעדזשעס, טעכנאלאגיע - דאקטאראט 

דאס וועט אנטהאלטן אינוועסטירן אין ערטער פון  קאלעדזשעס, און די קאמיוניטי קאלעדזשעס:
איבער׳ן גאנצן סטעיט )ווי   איצטיגע און פאטענציעל פארשונג שטארקייט, געבן גלייכקייט גרענטס

ערקלערט אונטן(, און אונטערהייבן פארגוטיגונג און רעקרוטירונג פראגראמען פאר  
מיט בייגיגקייט אנצובאטן מער פארמעסטערישע   —איינגעשטעלטע און פארשונג 



איינגעשטעלטע פעקלעך און אריינצונעמען א פאקוס אויף צוציען און אנהאלטן א מער  
   קוואליפיצירנדע איינגעשטעלטע מאנשאפט.-און הויך פארשידנמיניגע

לעבס און וויסנשאפטליכע אנטשטאלטן אין אלע    בויען ׳לעבס פאר׳ן צוקונפט׳ איבער׳ן סטעיט: •
  אינסטיטוציעס און פראגראמען זאלן פארראכטן ווערן און מאדערניזירט. SUNYסארטן 

צו   וואקסן די צאל איינגעשריבענע דורך אנטוויקלען אינסטיטוציענעלע ספעציעליזאציע:  •
 SUNYקאמפוס אוועקצושטעלן איר אייגנארטיגער אידענטיטעט, וועט  SUNYמוטיגן יעדע 

צו באקומען פאר קאלעדזשעס וועלכע טוען פארשלאגן  שאפן א פארמעסט גרענט וואס וועט זיין 
א געביט פון אויסצייכענונג געאייגנט אויף צו העכערען די צאל איינגעשריבענע און פארבעסערן 

  סטודענט דזשאב תוצאות.

  
  סטודענטן, סערווירן וואויל טוט SUNY אז  פארזיכערן  צו  טריט גרויסע נעמען אויך וועט האקול גאווערנער 

  אן  גראדואירן צו זיי פאר ערמעגליכט און צוקונפט דעם פון קאריערעס  די  פאר גרייט זיי מאכט און
 דער אונטערנעמונג וועט אנטהאלטן:   חובות. פון עול אנגעשטרענגטע

  

ערטער  דער נייער פארבעסמאכן גלאטיגער דער אפליקאציע און פינאנציעלע הילף פראצעסן:  •
( איניציאטיוו וועט ערמעגליכן פאר סטודענטן זיך צו  EASEעדיוקעשען ) SUNYאפליקאציע פאר 

סקולס מיט אן איינציגע אפליקאציע פראצעס, און וועט מוטיגן און העלפן  SUNYווענדן צו אלע 
  פארענדיגונג קארפוס. דער ניו FAFSAדורך א נייער  FAFSAמער סטודענטן אויסצופילן זייער 

זאל אויך מאכן רעקאמענדאציעס פאר אן איבערהוילונג און פארגלאטיגונג פון   HESCיארק 
פארשידענע ערליי פינאנציעל הילף פראגראמען און שאפן אן איינציגער גלאטיגער פראצעס צו 

  פארגעבונג-חוב א אויספרואוון אויך וועט איניציאטיוו דערקוואליפיצירן פאר און באקומען הילף. 
  סטודענט וועלכע  סיי פאר קרעדיטס״ ״פארבלאנדזשעטע אזויגערופענע ארויסצולאזן אם פראגר

 עקספלארירן אויך וועט סטעיט  דער  קאמפוס. SUNY וועלכע סיי אין איין ווידער זיך שרייבט וואס
  גראדואירונג שולע-הויך אין  פארענדיגונג FAFSA בויען

וועט  SUNY טראנספער פראצעס: SUNYמאכן מער איינפאך און פארבעסערן דעם  •
קאמפוס טראנספער און ארטיקולאציע ּפָאליסי, אריינגערעכנט  -אנטוויקלען אן אויספירליכע קרָאס 

שענקנדע פראגראמען. דאס רעכנט אריין פארברייטערן גלאטע -דעגרי און דעגרי-צווישן נישט
ציע אפמאכן, כדי צו פארזיכערן אז א גרינגע טראנספער צוגאנג זאל  טראנספער און ארטיקולא

אפגעזען די הויפט אפיליאט    —קורס אדער פראגראם  SUNYזיין אנווענדליך צו סיי וועלכע 
סטעיט׳יגע -קאמפוס. עס וועט אויך ארייננעמען עקספלארירן דער אנטוויקלונג פון א גאנץ 

אכן מער איינפאך די איצטיגע טראנספער וועגן, דער  צו מ SUNYנומערן פאר -אלגעמיינע קורס
יאר דעגרי  -פיר SUNYאנטוויקלונג פון גאראנטירטע אסאסיעט דעגרי טראנספערס אין 

סטעיט׳יגע צוריקוועגס טראנספער אויף צו שענקן אן אסאסיעט דעגרי -פראגראמען, און א גאנץ
י פאדערונגען פון אן אסאסיעט דעגרי  אויף צוריק פאר סטודענטן וועלכע האבן נישט פארענדיגט ד

 יעריגע אינסטיטוציע. -בעפאר טראנספערירן צו א פיר

כדי צו בעסער נאכקומען דזשאבס עקסעלערעיטאר צו בויען בריקן צווישן בילדונג און ארבעט:  •
שאפן א דזשאבס   SUNYדי ארבעטסגעבער פארלאנגען און סטודענט געברויכן, זאל 

געאייגנט צוצושטעלן ספעציעל צוגעפאסטע אפציעס ארום ניו יארק׳ס עקסעלערעיטאר פראגראם 
וואקסנדע אקופאציעס, אריינגערעכנט העלטקעיר, דיגיטאלע טעכנאלאגיע, און גרינע  -העכסט

׳ס אנווענדליכע לערנונג פראגראם דורך פארברייטערן SUNYדזשאבס. דאס וועט בויען אויף 
באזירטע  -קוואליטעט ארבעט-ערן די צאל הויכעארבעטסגעבער אנגעבינדנקייט כדי צו העכ

סדר שפיגלט אפ די באדערפטיגע דזשאב - לערנונג געלעגנהייטן און פארזיכערן אז דער שטודיר 



קוואליטעט קאריערע  -אויסגעמאלטע, הויכע-געניטשאפטן. דער פלאן נעמט אריין אויפדאסניי
בן קאריערע ייעוץ און  קאלעדזש און אוניווערסיטעט צו גע SUNYסערוויס פאר יעדע 

ארבעטסגעבער צוזאמענארבעטשאפטן וועלכע זענען אויסגעגליכן מיט סטודענט שטרעבונגען און  
קוואליטעט ָאנליין קורסן -ארבעטסגעבער באדערפענישן. עס וועט אויך פארברייטערן די הויכע

אפגעשאצטע קאריערע  - מיט א פאקוס אויף ארבעטסגעבער —טוט אנבאטן    SUNYוואס 
 קרעדענשעל פראגראמען.  

  

גאווערנער האקול וועט עס אויך מאכן א פריאריטעט צו  ווערן א נאציאנאלע פירער אין גלייכקייט. 
סיסטעם איז מער גלייך, אונטערהייבן סטודענטן פון אלע הינטערגרונדן. אויף  SUNYפארזיכערן אז דער 

 : SUNYדאס צו טון וועט 
  

׳ס SUNY  סטודענטן: צוריק  האלטן  וואס שטרויכלונגען אוועקפירן  און אידענטיפיצירן •
ערך פארשידנמיניג, און קומט נאענט צו אפשפיגלען דער  -סטודענט באפעלקערונג איז לפי

סטעיט׳ס פארשידנמיניגקייט, אבער אונטערסערווירטע סטודענטן שטייען נאך אלץ פון הינטען 
אנטוויקלען  SUNYווען עס קומט צו גראדואירן באצייטנס. צו ווערן א מער גלייכע סיסטעם, וועט 

רליכע באמיאונגען צו פארשליסן רעקרוטירונג, אנהאלט, פארענדיגונג, און דזשאב  אויספי
  פלאצירונג איבעררייסן, ווערן א מער גלייכע סיסטעם אין אלגעמיין.

וועט פאקוסירן אויף ווייטער  SUNYפינאנצירן מינאריטעט סערווירנדע אינסטיטוציעס:   •
׳ס( און העלפט MSIסערווירנדע אינסטיטוציעס )-פינאנצירן איר דריי עקזיסטירנדע מינאריטעט

יעריגע  -, אריינגערעכנט לכל הפחות איין פיר2025׳ס ביז MSIנאך פינף קאמפוסן צו ווערן 
ן סקולס ערהאלטן  , זאל2025׳ס ביז MSIאינסטיטוציע. צו שטיצן דעם ציל פון אכט סך הכל  

באזירטע פראקטיצירונגען אין איינגעשטעלטע רעקרוטירונג, שטאב -פינאנצירונג פאר באווייז 
רעקרוטירונג און סטודענט שטיצן פראגראמען וועלכע טרייבן פארבעסערונגען און פארברייטערן 

קאריערע   עקאנאמישע און ראסיעלע פארשידנקייט אין איינגעשריבענע, פארענדיגטע און-סאציעל 
 פארדינסטן.  

פילע ערוואקסענע וועלכע האבן נישט ווערן א פירער אין ערוואקסענע לערנונג געלעגנהייטן:  •
שטודירט אדער נישט געענדיגט קאלעדזש אדער האבן געהאט שוואכע דורכשניטליכע  

רנער  פארדינסטן לויט וואס זייער דזשאב סעקטאר וואלט געקענט געניסן פון נאך בילדונג. גאווע
, געבן  TAPצייטיגע סטודענטן צו - האקול׳ס פלענער צו פארברייטערן צוטריט פאר טייל

קאסטן אין קאמיוניטי קאלעדזשעס אין הויכע -ארבעטסקראפט קרעדענשעלס פריי פון שטודיר
  CUNYאון  SUNYפארלאנג געביטן, און אויסטיילן פריערדיגע לערנונג קרעדיטס איבער גאנץ 

 SUNYמער עפעקטיוו סערווירן די געברויכן פון ערוואקסענע שטודירער.  SUNYוועט העלפן 
- וועט פריאריטיזירן רעקרוטירונג און בילדונגס פראגראמען פאר ערוואקסענע וואס זוכן נאך

קאלעדזש בילדונג, אויספירן אנקעטעס צו אידענטיפיצירן מניעות פאר ערוואקסענע שטודירער  
  ף אוועקצונעמען די אפהאלטונגען.און דערנאך טרעפן מיטלען אוי

  
אלס א צווישנצייטיגען נעקסטע טריט אויף צו דערגרייכן די צילן וועט גאווערנער האקול ארבעטן מיט 

SUNY  איר אינדיווידיועלע אינסטיטוציעס, און הויפט סטעיקהָאלדערס צו אנטוויקלען א דייטליכע ,
ביים הארץ פון גאווערנער האקול׳ס וויזיאן איז דער  . 2022איינפירונגס פלאן איבער׳ן פארלויף פון 

׳ס הויפט שטארקייטן איז איר פארטפעל פון אינסטיטוציעס לענגאויס  SUNYפעסטער גלויבן אז איינע פון 
דעם סיסטעם, און דער צפון שטערן פון דעם איינפירונג פלאן וועט זיין צו העלפן יעדע שולע באזונדער צו  

  זיין אויסגעצייכנט פאר זיך.
  

שענקנדע  -ר דאקטארעלע : איSUNYדער פלאן וועט פאדערן אויסניצן די שטארקייטן פון יעדע טייל פון  
    אינסטיטוציעס, גרונטליכע קאלעדזשעס, טעכנאלאגיע קאלעדזשעס, און קאמיוניטי קאלעדזשעס.
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