
 
 גאווערנער קעטי האוקול   2/15/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

- הויכע   פאר קרעדענשעלס-מייקרא SUNY  פון פארברייטערונג אנאנסירט  האוקול  גאווערנער
  געביטן  דזשאב ארלאנגפ

  

SUNY  הייבן,  - קרעדענשעלס צו באקרעפטיגן געניטשאפט-מייקרא 400טוט אנבאטן איבער
פארלאנג געביטן, אדער -פראפעסיאנעלע אוואנסירונג, און דזשאב גרייטקייט מיט בילדונג אין הויכע

    שטאפל סערטיפיקאטן אדער דעגריס - קרעדיט פאר קאלעדזש
     

איניציאטיוו צו העכערן בילדונגס   SUNYטייל פון גאווערנער האוקול׳ס סטעיט ָאוו דע סטעיט 
    געלעגנהייטן פאר ערוואקסענע לערנער

    
גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אנאנסירט די פארברייטערונג פון גיכע און בייגזאמע אויסשול  

פון יעצטיגע   — צו העלפן יעדן  קאמפוסן 31 לענגאויס  קרעדענשעלס-מייקרא 400אפציעס מיט איבער 
ן געניטשאפט, קענטעניס און ערפארונג וואס  זיך איינצושאפ —סטודענטן ביז ארבעטנדע פראפעסיאנעלן 

קרעדענשעלס זענען געאייגנט אויף דורכצוגיין אין א קורצערע צייט אפשניט  -ארבעטסגעבער זוכן. מייקרא
ווי א קאלעדזש דעגרי, און נעמט בלויז איין אדער צוויי סעמעסטערס, נישט יארן, אויף דורכצוגיין, און 

געניטשאפט איינגעשאפן דורך א קאלעדזש טראנסקריפט אדער דיגיטאלע   שטעלן צו באלדיגע באווייז פון
 עמבלעם.  

  
אין א גוטן פלאץ צו   SUNY״אלס די שטערקסטע פובליק אוניווערסיטעט סיסטעם אין דעם לאנד, איז 

אנטוויקלענדע דזשאב מארקעט פון דעם צוקונפט,״  -פירן דעם וועג אין גרייט מאכן ניו יארקער פאר די גיך 
קרעדענשעל פראגראם וועט ערמעגליכן פאר ניו  -״דער מייקרא אט גאווערנער האקול געזאגט.ה

יארקער פון אלע פראפעסיאנעלע הינטערגרונדן זיך איינצושאפן די געניטשאפט און קענטעניס וואס  
לאד  -ארבעטסגעבער זוכן, מער באלדיג און בייגזאם ווי דאס וואס א טראדיציאנעלע קאלעדזש קורס

קוקנדע צוגאנג צו העכערע עדיוקעישן וועט פלאצירן ניו יארק אלס דער  - לאנגט. דער פאראויספאר
 געניטע און דינאמישע ארבעטסקראפט.״  -דעסטינאציע סטעיט פאר ביזנעסער וועלכע פארלאנגען א הויך

    
SUNYפארלאנג  -שטודיע טעמעס, זענען אין הויכע 60קרעדענשעלס, פאקוסירט אויף איבער -׳ס מייקרא

געביטן אריינגערעכנט העלטקעיר, ביזנעס, בילדונג, ריינע ענערגיע, אינפארמאציע טעכנאלאגיע,  
קרעדענשעל גיבט באלדיגע -קרימינאלע יוסטיץ, און פארגעשריטענע פאבריצירונג. יעדע מייקרא

פראצענט( גיבן אקאדעמישע קרעדיט צו אן   64גרייטע געניטשאפט, און די מערהייט )-טסקראפטארבע
 SUNYקרעדענשעל, סערטיפיקאט, אדער אן אנהויב אדער ווייטגעהאלטענע דעגרי. -אנדערן מייקרא

קרעדענשעלס צלו העלפן נאכקומען די ארבעטסקראפט געברויכן פון  -קאמפוסן קענען צופאסן מייקרא
 , אדער קאמיוניטי ארגאניזאציעס.  P-12עסער,  ביזנ

    
קרעדענשעלס זענען איינע פון די אנבאטונגען אין איינקלאנג מיט דער גאווערנער׳ס סטעיט ָאוו  -מייקרא

דע סטעיט ארויסרוף צו פירן אין ערוואקסענע אויסשול מעגליכקייטן און העלפן ניו יארקער פאררעכטן 
פראצענט פון   74עס טשעימבער ָאוו קָאמערס, שטימען צו -לויט די יו דעם מאנגל אין געניטשאפט. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.suny.edu%2Fmicrocredentials&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2114ae1d952643159bb408d9f0a75a41%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637805423846800741%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fXn0JLNa1hL0TdH5rTZ2b9%2BwreacDv19HJdGqBskI6o%3D&reserved=0


פראצענט פון  48אויפנעמער מענעדזשערס אז דער מארקעט זעט א מאנגל אין געניטשאפט, און פאר 
פראצענט פון יּומען  74קאנדידאטן פעלט די נויטיגע קענטעניס אנצופילן אפענע פאסטנס. אין צוגאב זאגן 

 שערס אז זיי פארלאנגען יעצט דאס אריינגעבן א קרעדענציאל ביים אויפנעמען.  ריסָארס מענעדז 
    

אין צוגאב צו אנבאטן נייע און אינאווירנדע בילדונגס פראגראמען צו בייקומען דאס אויספעלן פון 
געניטשאפט, האט דער גאווערנער אויך גערופן פאר אן איבערזיכט פון קאלעדזש און אוניווערסיטעט  

גען צו עלימינירן באצוימונגען פאר סטודענטן. אין איר סטעיט ָאוו דע סטעיט, האט זיך דירעקטירט פירונ
פירערשאפט צו ענדיגן די פירונגען פון צוריקהאלטן טראנסקריפטן פון סטודענטן   CUNYאון  SUNYפאר 

כן פון איר רעדע.  וועלכע זענען נאך שולדיג באלאנסן, וועלכס איז איינגעפירט געווארן אינערהאלב ווא
דאס האבן א טראנסקריפט ערמעגליכט פאר סטודענטן זיך ווידער איינצושרייבן אין א קאמפוס,  

אריבערפירן קרעדיטס, ענדיגן זייער דיפלאם, און זיך שאפן דזשאבס וועלכע קענען זיי העלפן אפצאלן  
 זייערע אומבאצאלטע באלאנסן.  

  
SUNY ,קרעדענשעלס ווערן  -״מייקרא צווישנצייטיגע קאנצעלאר דעבארע עף. סטענלי האט געזאגט

געזוכט דורך ארבעטסגעבער און ארבעטער צוגלייך אין באשטעטיגן מער ספעציעליזירטע קענטעניס וואס  
איז  SUNYאיז יעצט נויטיג אין העלטקעיר, אינפארמאציע טעכנאלאגיע, און פילע אנדערע געביטן. 

- געווען איינע פון די ערשטע אוניווערסיטעט סיסטעמען אין דעם לאנד איינצופירן אן אינאווירנדע מייקרא 
קרעדענשעל פאליסי צו אנפילן דעם חסרון אין געניטשאפט פאר ערוואקסענע סטודענטן, מיט א פאקוס  

נגעשטעלטע און אין אויף אקאדעמישע קוואליטעט צום אלעם ערשטן. דורך די קענטעניס פון אונזערע איי
צוזאמארבעט מיט קאמיוניטי, ראיאנישע און סטעיט מיטארבעטער, האבן מיר יעצט א גרויסן פארטפעל  

קרעדענשעלס כדי אז מיר קענטעניס אנהויבן נאכצוקומען גאווערנער  -פון הויכע קוואליטעט מייקרא
יס נויטיג פאר דער היינטיגער  האוקול׳ס ציל צו העלפן מער ניו יארקער זיך אויסשולן מיט די קענטענ

 ארבעטסקראפט.״ 
  

״מיר זענען  ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט קאמיסיאנערין ראבערטא רירדאן האט געזאגט, 
קרעדענשעל  -מייקרא SUNYאין א תקופה פון לעבנסלאנגע לערנונג. די פארברייטערונג פון דעם 

פאכיגע צוגאנג וועלכס פארזיכערט אז  -וקול׳ס מולטיפראגראם איז גאר א גוטע צוגאב צו גאווערנער הא
קוואליטעט טרענירונג אין וואס זיי נויטיגן זיך און אין דער זעלבער צייט  -ניו יארקער באקומען די הויכע

שאפן א געניטע ארבעטסקראפט פאר ביזנעסער. עס איז די סארטן סינערגיעס וועלכע וועלן פירן די ניו 
 עס.״  יארק׳ס עקאנאמישע סוקס 

    
SUNY  ,״ ּבָאורד טרָאסטי ראבערט דזשעי. דאפי האט געזאגטSUNY קרעדענשעלס דארפן  -מייקרא

סקול   P-12זיין א געווענטליכע צוגאב צו די ארבעטער בענעפיטן פראגראמען פון ניו יארקער ביזנעסער,  
פאר ארבעטער און סיי פאר דיסטריקטן, און קאמיוניטי צוזאמארבעטער. עס איז א געווינס פאר יעדן, סיי 

הייבונג, פראפעסיאנעלע אנטוויקלונג, און אן  -צייטיגע טרענירונג, געניטשאפט-ארבעטסגעבער, דורך עכט
קרעדענשעלס, אן ערשטע אדער  -אינוועסטירונג אין אנגעהאלטענע בילדונג דורך צוגעגעבענע מייקרא 

 אפילו א ווייטגעהאלטענע דעגרי.״  
  

סיסטעם געווען   SUNY״במשך די יארן איז דער  ען סטאוויסקי האט געזאגט,  סטעיט סענאטאר טאבי
טעכנאלאגיע פראגראמען צו טרייבן - פירער פאר אונזער סטעיט, פון אנטוויקלען נאנא ראן אינאווירנדע

קרעדענשעל פראגראמען וועלן מיר -ארטיגע עקאנאמיעס. דורך פארברייטערן אינאווירנדע מייקרא
לערטע וועגן צו געלעגנהייטן פאר אלע אויסשולער, און אין דער זעלבער צייט אנפילן די  צושטעלן פארשנע

קריטישע חסרונות אין געביטן ווי העלטקעיר און בילדונג. איך אפלאדיר גאווערנער האוקול פאר  
 קלערנדע פירערשאפט.״  -׳ס פאראויסSUNYווידעראמאל העלפן טרייבן 

  



״העכערע עדיוקעישן ארבעט אמבעסטן ווען   מיטגליד דעבארע דזשעי. גליק האט געזאגט,-אסעמבלי 
קרעדענשעלס  -׳ס מייקראSUNYעס קומט נאך די געברויכן פון סטודענטן דארט וואו זיי געפונען זיך. 

עביטן פון  פירן זייערע קאריערעס אין ג -ערמעגליכן פאר ערוואקסענע לערנער צו גיך און גרינג פאראויס
הויכע פארלאנג אין דעם סטעיט. עס ערמעגליכט אויך פאר יעצטיגע סטודענטן זיך איינצושאפן 

ספעציעליזירטע געניטשאפט וואס קען ערמעגליכן פאר זיי צו פארדינען אין דעם זעלבן צייט וואס זיי 
זעלבער צייט וואס זיי לערנען זיך, וויבאלד די היינטיגער קאלעדזש סטודענטן ארבעטן אפטמאל אין דער 

קרעדענשעל  -פאר פארברייטערן מייקרא SUNYגייען אין סקול. איך דאנק גאווערנער האוקול און 
 אנבאטונגען פאר ניו יארק׳ס לעבנסלאנגע לערנער.״  

  
  העטער בריטצעטי האט געזאגט, CEOדער ביזנעס קאונסיל פון ניו יארק סטעיט פרעזידענט און 

יאנעלע לערנונג סדר צו זיין צוגעפאסט צו ארבעטסקראפט געברויכן איז אן  ״איינפירן די טראדיצ
קרעדענשעלס ערמעגליכן פאר  -אינאווירנדע אופן אנצופילן דעם טאלאנט ּפייּפליין אין ניו יארק. מייקרא

דזשאב זוכער צו ווייזן אז זיי האבן די געניטשאפט נאכצוקומען די דזשאב פאדערונגען און אין דער  
צייטיגע  -אין-ר צייט שטעלט זיי אויף א וועג מיט מער געלעגנהייטן. אין צוגאב זענען זיי די ׳פונקטזעלבע

געניטשאפט׳ וואס ארבעטסגעבער זוכן אויף אריינצוברענגען מענטשן אין דעם ארבעטסקראפט. מיר קוקן  
מיט דער ביזנעס   קרעדענשעלס-מיטצוטיילן די ווערד פון מייקרא SUNYארויס צו ווייטער ארבעטן מיט 

באזירטע  -קאמיוניטי כדי אז מער ארבעטסגעבער זענען באקאנט מיט דער גאר גוטע געניטשאפט
    קוריקולום.״

  
SUNYקרעדענשעל פראגראם זעצט פאר ווייטער צו שטייגן און זיך אנטוויקלען, מיט יעצטיגע  -׳ס מייקרא

קרעדענשעלס;  -פאראנענע מייקרא פריאריטעטן צענטרירט אויף: שטערקערע קאמוניקאציע איבער
אידענטיפיצירן חסרונות אין אינדוסטריעס אדער פראפעסיעס רעלעוואנט צו דעם סטעיט; שאפן מער  

שטאפל ביז ווייטגעהאלטענע באשעפטיגונג און פון סערטיפיקאטן ביז -וועגן פון איינטריט
ראנסקריפט פראצעסן. אלס  ווייטגעהאלטענע דיפלאמען; און גלאטיגער מאכן די אפליקאציע און ט

ווייטער פריאריטיזירן רעקרוטירונג און בילדונגס   SUNYשטאנדטייל פון דער גאווערנער׳ס ציל, וועט 
פראגראמען, און אויספירן אנקעטעס צו אידענטיפיצירן און רעדוצירן באצוימונגען פאר ערוואקסענע  

 לערנער.  
    

SUNY  אנטוויקלונג.  קרעדענשעל-מייקרא אין רפירע אלוועלטליכע און  נאציאנאלע  א איז SUNY׳ס  
-מייקרא איר  וואס דעם צוליב סביבה נאציאנאלע פארמעסטערישע א אין  אויס זיך צייכנט פראגראם 

  קוואליטעט שטרענגע אויף פאקוסירן און  איינגעשטעלטע  SUNY דורך  אויסגעלערנט  ווערן קרעדענשעלס
  זענען קרעדענשעלס-מייקרא ׳סSUNY וואס אצדעםטר  קרעדיט. קאלעדזש אויסצוטיילן  סטאנדארטן

 אויך זיי זענען  סטאנדארטן, פראפעסיאנעלע און  נטיות  אינטערנאציאנאל און נאציאנאלע   צו אפרופנד
  געברויכן. ארבעטסקראפט סטעיט  און  ראיאנישע ארטיגע,  מיט איינשטימיג

  
   קרעדענשעלס: -מייקרא  אנבאטן יעצט טוען  וועלכע  קאמפוסן

SUNY  אדיראנדעק, אוניווערסיטעט ביי אלבאני, בינגהעמטאן אוניווערסיטעט, ברום קאמיוניטי
קאנטאן, קאיוגע   SUNYקאלעדזש, באפעלאו סטעיט קאלעדזש, אוניווערסיטעט ביי באפעלאו, 

גרין קאמיוניטי קאלעדזש, קארנינג קאמיוניטי  -קאבלסקיל, קאלומביע SUNYקאמיוניטי קאלעדזש, 
ערי, פארמינגדעיל   SUNYדוטשעס קאמיוניטי קאלעדזש, עמפייער סטעיט קאלעדזש, קאלעדזש, 

  SUNYמאנטגאמערי קאמיוניטי קאלעדזש, דזשענעסי קאמיוניטי קאלעדזש, -סטעיט קאלעדזש, פולטאן 
דזשענעסעא, הודסאן וואלי קאמיוניטי קאלעדזש, דזשעפערסאן קאמיוניטי קאלעדזש, מאוהאק וואלי  

ניו  SUNYדזש, מאנראו קאמיוניטי קאלעדזש, ניאגארא קאונטי קאמיוניטי קאלעדזש,  קאמיוניטי קאלע
 SUNYאפטאמעטרי, ראקלענד קאמיוניטי קאלעדזש,  SUNYָאלד וועסטבורי,  SUNYפאלץ, 

אולסטער און אפסטעיט מעדיקעל   SUNYסקענעקטעדי, טאמפקינס קארטלענד קאמיוניטי קאלעדזש, 
 אוניווערסיטעט.  



    
   יארק ניו פון  אוניווערסיטעט סטעיט די איבער

דער סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק איז דער גרעסטער אויספירליכע סיסטעם פון העכערע  
פראצענט פון אלע ניו יארקער וואוינען אינערהאלב   95עדיוקעישן אין די פאראייניגטע שטאטן, און איבער 

אלעדזשעס און אוניווערסיטעטן. לענגאויס דעם סיסטעם  ק 64׳ס  SUNYמייל פון סיי וועלכע פון די  30
פיר אקאדעמישע העלט צענטערס, פינף שפיטעלער, פיר מעדיקעל סקולס, צוויי דענטעל    SUNYהאט 

סקולס, א געזעץ שולע, דער סטעיט׳ס איינציגסטער קאלעדזש פון אפטאמעטריע, און פארוואלטעט איין  
  1.3ארום  SUNYנאלע לאבאראטאריע. אין סה״כ סערווירט עס דעפארטמענט פון ענערגיע נאציא -יו

שענקנדע קורסן און פראגראמען, אנגייענדע בילדונג, און קאמיוניטי -מיליאן סטודענטן אין קרעדיט
טוט אויך אויפזען אויף באלד א פערטל פון אקאדעמישע פארשונג אין ניו  SUNYאריינציע פראגראמען. 

יאר  -ביליאן דאלער אין פינאנץ  1.1יס דעם סיסטעם זענען געווען באלד יארק. פארשונג הוצאות לענגאו
, אריינגערעכנט באדייטנדע ביישטייערונגען פון סטודענטן און איינגעשטעלטע. עס זענען פאראן  2021

אלומנע איבער דער וועלט, און איינס פון דריי ניו יארקער מיט א קאלעדזש    SUNYאיבער דריי מיליאן 
שאפט געלעגנהייטן,  SUNY. זיך צו לערנען מער איבער וויאזוי SUNYא גראדואירטער פון דיפלאם איז 

 .  www.suny.edu באזוכט
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