
 
 الحاكمة كاثي هوكول   12/1/2022 للنشر فوًرا:

 

 

  نيويورك في العاملة القوى تطوير  مبادرة  من الثانية الجولة في دوالر ماليين 7 منح عن تعلن هوكول الحاكمة 
  

  المنح العاملة القوى لتطوير  لمنح تمويل على منظمة 42 ستحصل
  

  نيويورك سكان من  2,550 من ألكثر المطلوبة المهارات على التدريب ستمول 
  

ستقبل الطلبات اإلضافية على أساس متوالي مع تشجيع منظمات التدريب بشدة على تقديم طلبات على:   
 workforcedevelopment.ny.gov 

  
  تنمية مبادرة من  كجزء دوالر ماليين 7 مبلغ الوالية أنحاء جميع في مؤسسة 42 منح اليوم هوكول كاثي  الحاكمة أعلنت 

هذه السلسلة من المنح هي المجموعة األولى التي تُمنح في إطار الجولة الثانية من التمويل، والتي بدأت في   العاملة. القوى
الجهود اإلقليمية اإلستراتيجية التي تساعد سكان نيويورك على االستعداد إلى  مليون دوالر لدعم 48أغسطس، وتوفر 

والعثور على وظائف جيدة وذات أجور مجزية، وتلبية احتياجات الشركات من القوى العاملة على المدى القصير، وتحسين  
ويلة األجل للصناعات النامية. يستمر  خطوط إمداد المواهب اإلقليمية، وتوسيع نطاق التدريب المهني، وتلبية االحتياجات ط

  قبول الطلبات من خالل عملية تقديم طلبات التمويل الموحدة المتواصلة.
 

  مدينة وجامعة نيويورك والية  وجامعة العمل إدارة تقدمها التي المنح من الجولة  هذه في  المقدمة والحوافز التمويل سيدعم
  سكان من 2,550 من  ألكثر  مرتفع بطلب تحظى التي الصناعات في  المهمة الوظيفي والتدريب العمل  فرص  نيويورك
  الوالية. أنحاء مختلف  في نيويورك

  

نحن بحاجة للتعامل مع الواقع القاسي المتمثل تسبب الجائحة بجعل الكثيرين من سكان نيويورك فجأة  " قالت الحاكمة هوكول،
عاطلين عن العمل ويبحثون عن مهارات جديدة إلعادة تأهيل أنفسهم وإعادة إطالق حياتهم المهنية. ستوفر منح القوى العاملة 

ورك بوظائف المستقبل التي تحظى بطلب مرتف وذات األجور  هذه تدريبًا على المهارات األساسية، وستربط سكان نيوي
أقول   الجيدة، وتخلق تناغًما بين التعليم واألعمال واالستثمار العام الذي من شأنه تسريع االنتعاش االقتصادي في واليتنا.

لية خالل هذه األوقات  لسكان نيويورك الذين تسببت الجائحة بفقدانهم للعمل، أو اتخاذ قرار بشأن خطواتهم المهنية التا
  المضطربة، فإننا نبني نيويورك الجديدة التي تستحق مواهبكم وطموحاتكم."

  
تلعب مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية في نيويورك دوًرا رئيسيًا في التوصية بالطلبات للحصول على التمويل، بناًء على  

  كات والمؤسسات التي تحصل على منح تنمية القوى العاملة ما يلي: االحتياجات والفرص االقتصادية اإلقليمية. تشمل الشر
  
، كلية مجتمع  NSH USAكلية مجتمع مقاطعة شينيكتادي التابعة إلى جامعة والية نيويورك، مؤسسة  منطقة العاصمة:   ·

  هادسون فالي
  شركة بايروتيك، كلية مجتمع تومبكينز كورتالند  وسط نيويورك:   ·
مستشفى روتشستر العام، تقنيات الصحة عن بُعد، وكالة هيلين وغيرترود، شركة المساعدة مدى الحياة،  فنغر ليكس:     ·

أوبتيماكس سي، بروأمباك، مهندسو الحياة األفضل بي سي، كلية مجتمع مونرو، شركة جيه دبليو ليسك، كلية مجتمع  
  فنغر ليكس

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fworkforcedevelopment.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C035d395dae6c4c84c0ac08d9d5f1a856%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776056157231414%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bgq97dDzROX8XiiD4ehNFyE2PhfpQEkjb0N15EZLSEs%3D&reserved=0


نيكوالس، شركة نحن نصل النقاط ببعضها، الخدمات الصحية الكاثوليكية  : يونايتد واي في لونغ آيالند، مركزلونغ آيالند    ·
في لونغ آيالند، مستشفى سانت فرانسيس، معهد باركر اليهودي للرعاية الصحية وإعادة التأهيل، كلية مجتمع ناسو، 

وعة العيش المنزلي  معهد إعاقات النمو، شركاء إيست إند لإلعاقة، شركة المساكن العائلية والشركات األساسية، مجم
  المستقل، كلية مجتمع مقاطعة سوفولك

  مركز نيكوالس، ويليامز المبر، شوبرايت، كلية مجتمع دوتشيس :ميد هادسون    ·
مؤسسة   : كلية مجتمع موهوك فالي، يونيفرسال بالستيكس، جمعية ميسونك كير، المنتجات الدقيقة الموحدة،موهوك فالي    ·

  تحاد اإلئتمان الفدرالي جي بي او، مهمة اإلنقاذ، سي أند اتش للبالستيك.انديم، المركز، ا 
مركز للبدائل، ستوديو تصميم كلية   -: معهد السماح في نيويورك، كلية مجتمع الغوارديا، شركة ذا دور مدينة نيويورك  ·

س، شركة نحن نصل النقاط مجتمع برونكس، معهد باركو اليهودي للرعاية الصحية والتأهيل، كلية مجتمع برونك
  ببعضعها البعض.

اتش آند اي ستورك تيربو بليدنغ، كلية المجتمع تومبكينز كورتالند، اتحاد االئتمان الفدرالي فيرست   المنطقة الجنوبية:    ·
  كلية مجتمع كورنينغ ،  هيريتيج

  
"تعد تنمية القوى العاملة جزًءا أساسيًا من خطة االنتعاش   قالت روبرتا ريردون، مفوضة إدارة العمل في والية نيويورك، 

تضع مبادرة تنمية القوى العاملة سكان نيويورك على الطريق الصحيح لالستعداد   االقتصادي بعد الجائحة للحاكمة هوكول.
يب وبناء المهارات مع إيجاد مصدر من العمال المهرة لمساعدة الشركات على تلبية  لوظائف مطلوبة من خالل التعليم والتدر

الطلب. أحيي الحاكمة هوكول اللتزامها المستمر بالحلول طويلة األجل التي تفيد العمال والشركات وتحفز اقتصاد 
  نيويورك."

  
  العاملة القوى تنمية مبادرة 

  في نيويورك والية أنحاء  جميع في دوالر مليون 175 الستثمار  بمهمة 2019 امع في  العاملة القوى تطوير مبادرة بدأت
  هذا الموحد  التمويل طلب بموجب  المقدمة المنح تدعم إقليمياً.  والمخصصة واإلبداعية  المبتكرة العاملة القوى تطوير مشاريع
 الصناعة احتياجات وتلبي للشركات،  القصير المدى على العاملة القوى احتياجات تلبي التي االستراتيجية اإلقليمية  الجهود 
 وتوسع المحلية، العاملة القوى لكيانات التكيف على والقدرة  المرونة وتعزز  اإلقليمية، المواهب توفر وتحسن األجل، طويلة
   العمل. مكان في  التعلم فرص 

  
 لدعم منظمة 225 إلى دوالر مليون 70 من  أكثر منح  (،WDI) العاملة القوى  تنمية مبادرة تمويل من األولى الجولة في  

ً  المهمة الصناعات ً  تشهد  التي الناشئة المجاالت في  إقليميا  وعلوم النظيفة الطاقة ذلك في  بما  -  الوظائف على متزايداً  طلبا
 الشباب والعاملين للمرأة االقتصادي  األمن لتحسين المبذولة الجهود  إلى إضافةً  - المتقدمة والتقنيات  الكمبيوتر وعلوم الحياة

  العمل وفرص الوظائف على التدريب التمويل يدعم الوظيفي.  التقدم أمام كبيرة عقبات يواجهون الذين السكان من وغيرهم
   الوالية. أنحاء  مختلف في نيويورك كانس من 51,000 من  ألكثر  المرتفع الطلب  تشهد  التي الصناعات في المهمة

 الخاصة النظر ووجهات والخطط الموارد  بين العاملة القوى تنمية مبادرة تجمع الطلبات، لتقديم الثانية الدعوة هذه في
  لعملا وأرباب الربحيين غير التدريب ومقدمي اإلقليمية االقتصادية التنمية ومجالس  المتعددة الحكومية والسلطات بالوكاالت

  (.COVID-19) جائحة  أثناء  الخاص القطاع في
  

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول مبادرة تطوير القوى العاملة والمنح التي أعلن عنها حتى اآلن على  
workforcedevelopment.ny.gov .  

  
###  
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