
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/12/2022אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 

 

 יארק׳ס   ניו פון צוויי  רונדע  אין אויסגעטיילט דאלער  מיליאן 7 אנאנסירט האקול   גאווערנער
   איניציאטיוו אנטוויקלונג ארבעטסקראפט

  
   אויסטיילונגען  אנטוויקלונג  ארבעטסקראפט פאר פָאנדינג באקומען צו ארגאניזאציעס  42

  
  יארקער  ניו 2,550 איבער  פאר טרענירונג געניטשאפט געזוכטע שטארק פינאנצירן וועט

  
נאך אפליקאציעס ווערן אנגענומען אויף א כסדר׳דיגע באזיס מיט טרענירונג ארגאניזאציעס  

  workforcedevelopment.ny.govשטארק געמוטיגט זיך צו ווענדן אויף  
  

  זענען סטעיט דעם  לענגאויס ארגאניזאציעס 42 אז  געמאלדן היינט האט האקול קעטי גאווערנער 
די   איניציאטיוו. אנטוויקלונג ארבעטסקראפט  דעם פון טייל  אלס  דאלער  מיליאן 7 געווארן  אויסגעטיילט

ער ערשטער גרופע געמאכט אונטער דער צווייטער רונדע פון פָאנדינג,  סעריע פון אויסטיילונגען איז ד
מיליאן דאלער צו שטיצן סטראטעגישע   48וואס האט זיך אנגעהויבן אין אוגוסט און מאכט גרייט  

-קוואליטעט גוט-ראיאנישע באמיאונגען וואס העלפן ניו יארקערס געפונען און זיך גרייטן פאר הויך
טערמיניגע ארבעטסקראפט געברויכן פון ביזנעסער,  - פן צו די קורץבאצאלטע דזשאבס, טרע

- ארבעט און אדרעסירן די לאנג-פארבעסערן ראיאנישע טאלאנט פייפליינס, פארברייטערן אויסשול
טערמיניגע געברויכן פון וואקסנדע אינדוסטריעס. אפליקאציעס ווערן ווייטער אנגענומען דורך דער  

 נדינג אפליקאציעס פראצעס.  רָאלינג קאנסאלידעיטעט פאָ 
 

  לעיבאר דער דורך  אויסטיילונג  רונדע  דער אין געווארן צוגעשטעלט זענען באלוינונגען און  פינאנצירונג 
  באשעפטיגונג און טרענירונג  דזשאב קריטישע שטיצן וועלן CUNY און SUNY דעפארטמענט,

   סטעיט.  דעם לענגאויס יארקער  ניו 2,550 איבער  פאר אינדוסטריעס  פארלאנג-הויכע אין געלעגנהייטן
  

״מיר דארפן באהאנדלען דער שווערער ווירקליכקייט אז דער פאנדעמיע האט צופיל ניו יארקער פלוצלינג 
בעט און וועלכע זוכן נייע פעאיגקייטן אויף זיך איבערבאשעפטיגען און ווידער איבערגעלאזט פון אר

״די ארבעטסקראפט  האט גאווערנער האקול געזאגט.ארויסשעלן אין גאנג זייערע קאריערעס,״ 
-אויסטיילונגען וועלן צושטעלן קריטישע פעאיגקייט טרענירונג, באהעפטן ניו יארקער מיט די הויכע

צאלטע דזשאבס פון דעם צוקונפט, און שאפן הארמאניע צווישן בילדונג, ביזנעס, און  פארלאנג גוט בא
פאר ניו  פובליק אינוועסטירונג וואס וועט פארשנעלערן אונזער סטעיט׳ס עקאנאמישע ערהוילונג.

יארקער וועלכע זענען ארויסגעטריבן געווארן פון ארבעט דורך דער פאנדעמיע, אדער וועלכע קלערן  
זייער קומענדע קאריערע שריטן אין די אומזיכערע צייטן, בויען מיר א נייע ניו יארק וואס איז   איבער

 ווערד אייערע טאלאנטן און אמביציעס.״  

  
ניו יארק׳ס ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל האבן א הויפט ראלע אין רעקאמענדירן 

ישע געברויכן און געלעגנהייטן. ביזנעסער און  אפליקאציעס פאר פָאנדינג, לויט ראיאנישע עקאנאמ
 ארגאניזאציעס וועלכע האבן באקומען ארבעטסקראפט אנטוויקלונג אויסטיילונגען רעכענען אריין: 
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 NSH USAסקענעקטעדי קאונטי קאמיוניטי קאלעדזש,  SUNY קאפיטאל דיסטריקט:      ·

 קארפארעישען, הודסאן וואלי קאמיוניטי קאלעדזש  
 ׳פייראטעק אינק.׳, טאמפקינס קארטלענד קאמיוניטי קאלעדזש   צענטראל ניו יארק:      ·
העלט׳ טעכנאלאגיעס, ׳העלען און גורטרוד׳  -ראטשעסטער גענעראלע שפיטאל, ׳איפינגער לעיקס:       ·

עמפעק׳, ׳גרעיטער ליווינג׳ ארכיטעקטן - ׳, ׳פראSI.,׳ ׳אפטימעס אגענטור, ׳לייפטיים עסיסטענס אינק
 ליסק אינק.׳, פינגער לעיקס קאמיוניטי קאלעדזש   GWסי, מאנראו קאמיוניטי קאלעדזש, ׳-פי

יונייטעד וועי פון לאנג איילענד, ניקאלאס צענטער, ׳ווי קאנעקט דע דאטס אינק.׳,   לאנג איילענד:      ·
קאטוילישע געזונטהייט סערוויסעס פון לאנג איילענד, סט. פראנסיס שפיטאל, פארקער דזשּואיש  

אינסטיטוט פאר העלטקעיר און רעהאביליטירונג, נעסאוי קאמיוניטי קאלעדזש, ׳דעוועלאפמענטאל  
ענד דיסַאּביליטיס אסאסיעטס, פאמיליע רעזידענצן און ׳עסענשעל  -אינסטיטוט׳, ׳איסטאביליטיס 

ענטערפרייזעס אינק.׳, זעלבסטשטענדיגע גרופע היים וואוינען, סופאלק קאונטי קאמיוניטי 
 קאלעדזש  

 זש  רייט, דוטשעס קאמיוניטי קאלעד- ניקאלאס צענטער, וויליאמס לָאמבער, שאפהודסאן:  -מיטל      ·
מאוהאק וואלי קאמיוניטי קאלעדזש, ׳יוניווערסאל פלאסטיקס׳, מעסאניק קעיר   מאוהאק וואלי:       ·

 GPOקאמיוניטי, קאנסאלידעיטער פרעסיזשען פראדוקט, אינדיום קארפארעישען, די צענטער,  
 פלאסטיקס.   C & Hפעדעראלע קרעדיט יּוניָאן, ׳דע רעסקיּו מיסיע׳, 

א    -גרעיס אינסטיטוט ָאוו ניו יארק, לאגווארדיגע קאמיוניטי קאלעדזש, דע דּור  רק סיטי:ניו יא      ·
צענטער פון אלטערנאטיוון אינק., בראנקס קאמיוניטי קאלעדזש דעזיין סטודיא, פארקער דזשּואיש 

אינסטיטוט פאר העלטקעיר און רעהאביליטירונג, בראנקס קאמיוניטי קאלעדזש, ווי קאנעקט דע  
 ס אינק.(  דאט

סטארק טורבא בלעידינג, טאמפקינס קארטלענד קאמיוניטי קאלעדזש,   H & E סאוטערן טיער:       ·
 פירסט העריטעדזש פעדעראלע קרעדיט יּוניָאן, קארנינג קאמיוניטי קאלעדזש  

  
ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט קאמישענער ראבערטא רירדאן האט געזאגט,  

נייטיגע טייל פון גאווערנער האקול׳ס פאנדעמיע  -טוויקלונג איז א העכסט״ארבעטסקראפט אנ
דער ארבעטסקראפט אנטוויקלונג איניציאטיוו שטעלט ניו יארקערס   עקאנאמישע ערהוילונגס פלאן.

אויפ׳ן וועג צו שטארק געזוכטע קאריערעס דורך בילדונג, טרענירונג און געניטקייט בויען, און אין דער  
ט אוועקשטעלן א ּפייּפליין פון געניטע ארבעטער צו העלפן דעם ביזנעס נאכקומען דעם  זעלבער ציי

טערמיניגע -פארלאנג. איך אפלאדיר גאווערנער האקול פאר איר אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו לאנג 
 ״  לייזונגען וועלכע בענעפיטן סיי ארבעטער און סיי ביזנעסער און טוען אויך סטימולירן דער עקאנאמיע.

  
   איניציאטיוו אנטוויקלונג ארבעטסקראפט

 אינוועסטירן צו מיסיע מיט 2019 אין אנגעהויבן זיך האט איניציאטיוו אנטוויקלונג ארבעטסקראפט דער
  צוגעפאסטע-ראיאניש און  שאפערישע אינאווירנדע, פאר סטעיט יארק ניו לענגאויס דאלער  מיליאן 175

  פָאנדינג קאנסאלידעיטעד דעם  אונטער אויסטיילונגען . פראיעקטן אנטוויקלונג ארבעטסקראפט
 טערמיניגע-קורץ  די  צו טרעפן וועלכע  באמיאונגען ראיאנישע סטראטעגישע שטיצן  אפליקאציע

  ראיאנישע פארבעסערן געברויכן, אינדוסטריע טערמיניגע-לאנג  אדרעסירן געברויכן, ארבעטסקראפט
 ארבעטסקראפט  ארטיגע פון צופאסבארקייט און בייגיגקייט פארבעסערן פייפליינס, טאלאנט

   לערנונג.-ארבעט פארברייטערן און קערפערשאפטן,
  

 225 צו  געווארן פארטיילט דאלער   מיליאן 70 איבער איז  פאנדינג WDI פון רונדע ערשטער דער אין
  וואקסנדע  מיט געביטן אויפקומענדע אין אינדוסטריעס  באדייטנדע-ראיאניש שטיצן צו ארגאניזאציעס

  סייענס  קאמפיוטער וויסנשאפט,-לעבנס  ענערגיע, זויבערע אריינגערעכנט —  דזשאבס פאר פארלאנג
 זיכערהייט עקאנאמישע  די פארבעסערן צו באמיאונגען אויך ווי —  גיעסטעכנאלא פארגעשריטענע און
  באדייטנדע  מיט זיך זעען וועלכע באפעלקערונג דער פון טיילן אנדערע  און ארבעטער, יונגע פרויען, פון



  און  טרענירונג דזשאב וויכטיגע-קריטיש  שטיצט  פינאנצירונג אוואנסירן. קאריערע צו מניעות
  יארקער ניו 51,000 איבער פאר  אינדוסטריעס פארלאנג -הויכע אין גנהייטןגעלע  באשעפטיגונג

   סטעיט.  דעם  לענגאויס איינוואוינער
 אנטוויקלונג ארבעטסקראפט דער  צוזאם  ברענגט אפליקאציעס, פאר רוף  צווייטער דאזיגער  דער אין

  די אויטאריטעטן, און טורןאגענ סטעיט מערערע פון פערספעקטיוון און פלענער  רעסָארסן, די איניציאטיוו
  פריוואטע און צושטעלער טרענירונג נאנפראפיט קאונסילס,  אנטוויקלונג עקאנאמישע  ראיאנישע 
   פאנדעמיע.   19-קאוויד דער דורכאויס  ארבעטסגעבער  סעקטאר

  
מער אינפארמאציע וועגן דעם ארבעטסקראפט אנטוויקלונג איניציאטיוו קען מען געפונען בי 

workforcedevelopment.ny.gov .   
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