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

 
 

 גאווערנער האקול אנאנסירט נייע אינוועסטירונג אין ניו יארק׳ס סטודענטן, לערער און סקולס  
  

גאווערנער האקול׳ס פלאן וועט באלוינען אויסלערנען אלס א פראפעסיע; שאפן א שטארקע ּפייּפליין  
 פאר צוקונפטיגע בילדונגס פראפעסיאנעלן  

  
פלאן וועט אדרעסירן ניו יארק׳ס אנגייענדע לערער מאנגל און דראמאטיש העכערן פינאנצירונג פאר 

K-12  בילדונג 
  

,  לערער ארבעטסקראפטגאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן א פלאן איבערצובויען ניו יארק׳ס 
לייזן די אנגייענדע לערער  מיט באטאנען רעקרוטירונג און אנהאלטן לערער לענגאויס דעם סטעיט צו 

. גאווערנער האקול׳ס דרייסט פלאן אנטהאלט דאס באזארגן באלוינונג פאר לערער, פארשנעלערן  מאנגל 
אדרעסירן סטודענט געברויכן און שאפן א שטארקע ּפייּפליין פון  דער סטעיט סערטיפיקעישען פראצעס, 

דראען די  צוקונפטיגע בילדונגס פראפעסיאנעלן צו פארזיכערן אז דער מאנגל וועט מער קיינמאל נישט  
 געלעגנהייטן פאר פאמיליעס און קינדער.  

  
״פיל מער מוז געטון ווערן צו העלפן ניו יארק׳ס סקול סיסטעם איבערקומען די שוועריגקייטן וועלכע האבן 

האט גאווערנער האקול  עקזיסטירט פון פריער און זענען פארערגערט געווארן דורך דער פאנדעמיע,״ 
ער צו שטיצן סטודענטן און לערער אין אונזער סטעיט און מוטיגן א נייעם דור  ״מיר מוזן טון מ געזאגט.

אריינצוגיין אין דעם געביט פון בילדונג כדי אז ניו יארק וועט קיינמאל מער נישט אויסשטיין די כראנישע  
 שטאב מאנגל וואס מיר זעען היינט.״ 

  
סטעיט וועט ענדליך צושטעלן אויף דער    אין אקטאבער האט גאווערנער האקול אנאנסירט אז ניו יארק

פארשפרעכונג פון דעם קאמפיין פאר פינאנץ גלייכקייט און צוביסלעכווייז אריינברענגען פולשטענדיגע  
סקול יאר. דאס טייטשט  2023-24פינאנצירונג פון ׳פאנדעישען עיד׳ צו ניו יארק סקול דיסטריקטן ביז׳ן 

יצע פאר די דיסטריקטן לענגאויס דעם סטעיט און א  ביליאנען דאלארען אין צוגעגעבענע שט
 פרעצעדענטלאזע געלעגנהייט אונטערצוהייבן ניו יארק׳ס עדיוקעשען סיסטעם.  

  
וועלכע איז   —אראפ אין די קומענדע יארן - ניו יארק שטייט אבער דאך אויס א טיפע רעטייערמענט בארג

נייע  180,000יע. די סטעיט דארף אומגעפער נאר פארערגערט געווארן דורך דער אנגייענדער פאנדעמ
 לערער איבער די קומענדע צענדליג יאר נאכצוקומען די ארבעטסקראפט געברויכן. 

  
כדי נאכצוקומען דעם קריזיס דירעקט וועט גאווערנער האקול נעמען באלדיגע שריטן צו רעקרוטירן און 

פראצעס, און דראמאטיש העכערן אנהאלטן לערער, פארשנעלערן דער לערער סערטיפיקעישען 
   בילדונג. דאס איז כולל: K-12פינאנצירונג פאר  

  



אלס א באלדיגע טריט  גיבן באלוינונגען צוצוציען מער לערער און סקול ארבעטער: •
דאלער איינקונפט באגרעניצונג   35,000אויף צו לינדערן דער לערער מאנגל וועט דער 

פאר געוויסע רעטייערטע ווערן צייטווייליג געהויבן, צו באלוינען געוויסע פון די אומגעפער  
רעטייערטע לערער לענגאויס דעם סטעיט צוריק קומען צו דער ארבעט.   169,000

רעטייערטע קאונסעלארס און סקול באס דרייווערס וועלן אויך באלוינט ווערן זיך  
אלטערנאטיווע לערער סערטיפיקעישען פראגראמען, ווי     אומצוקערן צו די ארבעט.

צ.ב.ש. דער ניו יארק סיטי אויסלערנען געמיינזאמשאפט, וועט אויך פארברייטערט ווערן 
אויף צו מאכן גרינגער און מער צוציענד פאר פראפעסיאנעלן אין אנדערע קאריערעס צו  

נויט סקול  -ארבעטער אין הויכע-וועלן ווערן אויסשול ווערן לערער. שטרעבנדע לערער
   דיסטריקטן און אין דער זעלבער צייט גיין פאר א מאגיסטער דיפלאם אין זייער געביט.

דער סטעיט עדיוקעשען   פארשנעלערן דעם לערער סערטיפיקעישען פראצעס: •
ר לערער  ( וועט באזארגט ווערן מיט נאך שטאב מיטגלידער פאר איSEDדעפארטמענט )

סערטיפיקעישען אפיס צו רעדוצירן איבערזיכט צייט. אין צוגאב וועט דער גאווערנער  
צו רעפארמירן דעם סערטיפיקעישען פראצעס   SEDארבעטן מיט׳ן לעגיסלאטור און דעם 

צו ערלויבן פאר פראוויזאריש באשטעטיגטע לערער צו ארבעטן תיכף אויף זיי קומען נאך  
ינט, און הינטערגרונד איבערזיכט פאדערונגען, און דורכדעם  קורס ארבעט, פינגערפר

צו פארענדיגן   SEDערמעגליכן פאר קאנדידאטן אויסצולערנען בשעת זיי ווארטן פאר  
איר לענגערע באשטעטיגונגס פראצעס. פראוויזארישע באשטעטיגונג וועט אויך פארצויגן 

גע׳לייסענס׳טע  -SEDערע ווערן צו סקול קאונסעלארס, סאציעלע ארבעטער, און אנד
פראפעסיעס מיט איצטיגע דזשאב מארקעט מאנגלען, ווי אויך פאר רעטייערטע מיט 

  אפגעלאפענע לייסענס אין א גוטן שטעלונג.

די גרענטס וועלן גיין פאר סקול   געבן לערנונג און גייסטישע געזונט גרענטס: •
ארגן רעסָארסן, אריינגערעכנט  דיסטריקטן צו העלפן אדרעסירן די שוועריגקייטן דורך באז 

מער קאונסעלארס און גייסטישע געזונט פראגראמען און פארברייטערטע לערנונג  
   געלעגנהייטן.

באהעפטן סטודענט סערוויס קארפוס מיט קאמיוניטי גרופעס נאכצוקומען ארטיגע  •
ון דער סטודענט סערוויס קארפוס איניציאטיוו וועט אויסניצן די טאלאנט א געברויכן: 

סטודענטן אין פראגראמען  CUNYאון  SUNYענערגיע פון די צענדליגע טויזנטער 
אויפפאסונג, בילדונג, קאונסלינג, און גייסטישע געזונט צו ארבעטן - פארבינדן מיט קינד

מיט נָאנּפרָאפיט סקולס און קאמיוניטי ארגאניזאציעס צו העלפן נאכקומען ארטיגע  
  וניטיס.געברויכן פאר קינדער און קאמי

דער עמפייער סטעיט לערער וואוינונג   שאפן א סטעיט לערער וואוינונג פראגראם: •
פראגראם וועט צושטעלן אייניגע סומע ביישטייערונג פאר ארטיגע דיסטריקטן צו שאפן  

שטאפל לערער קאנדידאטן.  -יעריגע רעזידענסי פראגראמען פאר גראדואירטע-צוויי
, דער סיטי אוניווערסיטעט  SUNYיין אנגעשלאסן מיט  פינאנצירטע פראגראמען וועלן ז 

(, און / אדער פריוואטע קאלעדזשעס וועלכע ארבעטן אינאיינעם  CUNYפון ניו יארק ) 
מיט פובליק סקול דיסטריקטן צו באזארגן רעדוצירטע אדער אומזיסטע שטודיר קאסטן  

ט, און א  פאר לערער קאנדידאטן, אריינגערעכנט בוכער און אפצאל, מענטארשאפ
אויסגאבן. דע פראגראם וועט פריאריטיזירן פארשידנקייט -סטיפענדע צו דעקן לעבנס 

- צווישן לערער איינוואוינער און צוזאמענארבעטער מענטארן און וועט באטאנען סיי הויכע
   נויט געביטן און סיי געאגראפישע לאקאציעס מיט לערער מאנגלן.

די גרופעס וועלן צילן   סטער לערער פראגראם:פינאנצירן נייע גרופעס פון דעם מאגי •
( CTEאויף צו שטיצן לערער פון קאלירטע אפשטאם, קאריערע און טעכנישע בילדונג ) 

לערער, און אנווייז קאונסעלארס. ספעציעל פראגראמירונג וועט פאקוסירן אויף צו 
 CTEפארזיכערן אז אלע סטודענטן האבן אינפארמאציע און געלעגנהייטן איבער 

  פראגראמען און אלטערנאטיווע קאריערע וועגן.



  געניטן לערער שטיצע ארבעטער צו קענען באקומען זייערע סערטיפיקעישענס:-אויפ •
פראפעסיאנעלן צו געווינען געניטשאפט און -דאס וועט גיבן פינאנצירונג פאר פארא 

עם  קרעדענשעלס צו ווערן לערער, מיט א פריאריטעט אויף פארשידנקייט אין ד
צייטיגע שטודיר קאסטן,  -ארבעטסקראפט. דער פראגראם וועט דעקן צוויי יאר פון טייל

פראפעסיאנעלן  -פאר די אויסגעטיילטע פארא  CUNYאון  SUNYאפצאל, און בוכער ביי 
וועלכע פארבלייבן באשעפטיגט אין א סקול דיסטריקט בשעת׳ן נאכגיין א לערער  

פאר אנטיילנעמער וואס גייען פאר א לערער  דיפלאם, און עס וועט צושטעלן שטיצע  
דיפלאם. סקול דיסטריקטן וועלן זיין פארלאנגט צוזאמצוּפָארן קאנדידאטן מיט  

  פראפעסיאנעלע מענטארס.

  געבן פאר סקולס ביליאנען דאלארען דורך פולשטענדיג פינאנצירן ׳פאנדעישען עיד׳ •
יעריגע קאמף -29א סוף צו א  פולשטענדיג פינאנצירן ׳פאנדעישען עיד׳ וועט ברענגען

איבערהויפט די מיט סטודענטן מיט העכערע   —איבער גענוג געלטער פון פובליק סקולס 
געברויכן. דער דרייסטער באשלוס באדייט אז אלע סקולס וועלן איצט באקומען גלייכע 

  מיטלען.-שטיצע
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