
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 3/ 11 للنشر فوًرا: 

 
 

الحاكمة هوكول تعلن عن مبادرة لتوسيع وإنشاء مراكز عالية الجودة لرعاية األطفال في جميع مواقع جامعة والية  
  نيويورك

  
 رعاية متخصصي من القادم الجيل وتدريب لتوظيف مخصصة جوائز ذلك في بما الحالية، المواقع لدعم دوالر مليون  4.5

  األطفال
  

  نيويورك والية جامعة مواقع من موقعًا 18 في األطفال رعاية صحارى على القضاء  في المتمثل الوالية هدف تدعم
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إطالق مبادرة لتوسيع وإنشاء مراكز عالية الجودة لرعاية األطفال في جميع مواقع 
ال سيما في المناطق التي توجد فيها صحاري رعاية األطفال. تشمل  -تدريس جامعة والية نيويورك للطالب وأعضاء هيئة ال

مليون دوالر على شكل تمويل فدرالي وحكومي لدعم المراكز الحالية، وبرنامج لتدريب الجيل القادم من   4.5المبادرة توزيع 
ة للحاكمة المتمثل في القضاء  المتخصصين في رعاية األطفال، ووضع خطة طويلة األجل لتحقيق هدف خطاب حالة الوالي

مليون دوالر  10.8على صحارى رعاية األطفال في جميع مواقع جامعة والية نيويورك. تشمل الميزانية التنفيذية للحاكمة 
  (.SUNYلدعم إنشاء مراكز رعاية أطفال إضافية في حرم جامعة والية نيويورك )

 
ا االقتصادي، حيث توفر لآلباء الدعم الذي يحتاجون إليه بشدة أثناء متابعتهم "تعد خدمات رعاية األطفال جزًءا مهًما من تعافين

"يعد هذا التمويل خطوة مهمة نحو هدف إدارتي المتمثل في   قالت الحاكمة هوكول. للتعليم أو االنضمام إلى القوى العاملة،" 
ستوى الوالية واالستثمار بشكل مناسب القضاء على صحارى رعاية األطفال في جميع مواقع جامعة والية نيويورك على م

  في طالب واليتنا وأعضاء هيئة التدريس وأولياء األمور العاملين." 
  

مكان   4,000ولي أمر للطالب مع أكثر من  1,200، خدمت جامعة والية نيويورك 2021-2020خالل العام الدراسي 
والتي يوجد فيها مركز لرعاية األطفال في الموقع.   46لرعاية األطفال في جميع مواقع جامعة والية نيويورك البالغ عددها 

كل منها يستخدم  -ن وموظفي الوالية، باإلضافة إلى المجتمع المجاور تخدم المراكز أيًضا أعضاء هيئة التدريس والموظفي
مركًزا إضافيًا لتغطية جميع فروع جامعة والية نيويورك   18حوالي ثلث إجمالي أماكن رعاية األطفال. هناك حاجة حاليًا إلى  

 بالكامل.   64الـ
  

"تمثل رعاية األطفال المحدودة عائقًا كبيًرا أمام أولياء  رك:قالت ديبورا أف ستانلي، الرئيسة االنتقالية لجامعة والية نيويو
أمور الطالب واألشقاء األكبر سنًا الذين يجب عليهم اختيار رعاية األطفال على الفصول الدراسية، وحتى ألولياء أمور  

رك، يمكننا توسيع مواردنا  أعضاء هيئة التدريس لدينا. من خالل الدعم اإلضافي الفيدرالي والوالئي ومن جامعة والية نيويو 
في الحرم الجامعي برعاية عالية الجودة، وفي نفس الوقت العمل على تدريب المزيد من المتخصصين في رعاية األطفال في  
وقت مبكر لمراكز جامعة والية نيويورك وغيرها من المراكز في جميع أنحاء واليتنا. هذه فقط أولى المبادرات المتعددة عبر  

ة نيويورك. نحيي الحاكمة كاثي هوكول إلقرارها بالحاجة إلى توسيع خدمات رعاية األطفال بشكل أكبر في جامعة والي
  خطاب حالة الوالية، ونتطلع إلى العمل معًا إلبقاء جميع أبواب الفرص مفتوحة لآلباء العاملين." 

  
شكلة في جامعة والية نيويورك وفي جميع  : "يمثل تراجع التسجيل مقال عضو مجلس الشيوخ بالوالية توبي آن ستافيسكي

ن توفير رعاية األطفال الرجال والنساء من العودة إلى جامعة والية نيويورك، وأخذ دروس إضافية   أنحاء البالد. سيمك ِّ



إلى   واالنضمام إلى القوى العاملة. الفوائد االقتصادية واالجتماعية واضحة. أشكر الحاكمة هوكول على هذه اإلضافة التقدمية
  النظام الرائع لجامعة والية نيويورك." 

  
"ال ينبغي أبًدا إجبار سكان نيويورك على االختيار بين رعاية أطفالهم أو تعزيز   قالت عضو الجمعية ديبورا جيه جليك:

أشكر الحاكمة هوكول على منحها األولوية لتوسيع خدمات رعاية األطفال، والتي ستساعد طالب جامعة والية تعليمهم. 
نيويورك وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على العودة إلى الفصل الدراسي. الميزة اإلضافية لهذا التوسع هي أن أطفال  

  لتعليم العالي بأنفسهم، مما يزيد من االرتقاء بالمجتمعات." اآلباء الذين يلتحقون بالجامعة هم أكثر عرضة لمتابعة ا
  

  ذلك: في بما التمويل، في  دوالر مليون 4.5 من يقرب ما  نيويورك والية جامعة وزعت
  

مليون دوالر من المنح الفيدرالية لجميع مراكز رعاية األطفال في جامعة والية نيويورك كجزء من  3.9 •
(. هذه األموال، التي يتم OCFSصناديق استقرار رعاية الطفل من قبل مكتب خدمات األطفال واألسرة )

التكميلية لالستجابة لفيروس توفيرها من خالل قانون خطة اإلنقاذ األمريكية الفيدرالية قانون االعتمادات 
(، تساعد في التكاليف التشغيلية مثل الموظفين والتدريب وكذلك دعم CRRSAكورونا واإلغاثة )

  احتياجات الصحة العقلية للموظفين وأطفالهم.
  

موقعًا من مواقع جامعة والية نيويورك كجزء من برنامج تدريب العاملين في   16دوالر إلى  500,000 •
متدربًا بأجر من الذين يحصلون على   139فولة المبكرة في جامعة والية نيويورك. سيتم تعيين مرحلة الط

ساعة في األسبوع. يلبي برنامج المنح الدراسية   20شهادتهم في دراسات الطفولة المبكرة للعمل بمعدل 
ة الطفولة  الجديد الطلب على دعم إضافي لرعاية األطفال مع تزويد كل طالب بخبرة عملية في مرحل

  المبكرة في الحياة الواقعية لتكملة الدورات الدراسية األكاديمية.

  
حرًما جامعيًا لتحقيق أو الحفاظ على االعتماد من منظمات الجودة المعترف بها  11دوالر إلى    80,000 •

لمواد  على المستوى الوطني. سيُخصَّص التمويل الستبدال معدات الفصول الدراسية المستهلكة، وتوفير ا
(، ودفع رسوم االستشارات ADAالدراسية، وضمان الوصول للقانون المتعلق باألمريكيين ذوي اإلعاقة )

  واالعتمادات.

  

  مليون دوالر اليوم: 4.5تشمل مواقع جامعة والية نيويورك التي تتلقى حصة من تمويل الـ 
  

• University at Albany  

• Binghamton University  
• SUNY Brockport  
• SUNY Broome  

• University at Buffalo )موقعين(  
• Buffalo State College  
• Cayuga Community College  
• SUNY Cobleskill  
• Columbia Greene Community College  

• SUNY Cortland  
• SUNY Delhi  
• Downstate Health Sciences University  
• Dutchess Community College  

• Erie Community College )ثالثة مواقع(  
• Farmingdale State College  
• Finger Lakes Community College  
• SUNY Fredonia  



• Fulton Montgomery Community College  

• Genesee Community College  

• Hudson Valley Community College  
• Jefferson Community College  
• Monroe Community College  
• SUNY Morrisville  
• Nassau Community College  

• SUNY New Paltz  
• Niagara Community College  
• SUNY Oneonta  
• Onondaga Community College  
• SUNY Orange )موقعين(  

• SUNY Oswego  

• SUNY Plattsburgh  

• SUNY Potsdam  
• SUNY Purchase  

• Rockland Community College  
• SUNY Schenectady  

• Stony Brook University  
• Suffolk Community College )موقعين(  
• Tompkins Cortland Community College  

• SUNY Ulster  
• Upstate Medical University  

• Westchester Community College  

  

  نبذة عن جامعة والية نيويورك
في المائة من جميع سكان   95تُعد جامعة والية نيويورك أكبر نظام شامل للتعليم العالي في الواليات المتحدة، ويعيش أكثر من 

التابعة لجامعة والية نيويورك. عبر النظام، يوجد في جامعة    64ميالً من أي من الكليات والجامعات الـ 30نيويورك على بعد 
مراكز صحية أكاديمية، وخمسة مستشفيات، وأربع كليات طبية، وكليتين لطب األسنان،  ( أربعةSUNYوالية نيويورك )

 وكلية حقوق، وكلية وحيدة للبصريات في الوالية، وتدير مختبًرا وطنيًا تابعًا لوزارة الطاقة األمريكية. 
  

والبرامج المعتمدة والتعليم  مليون طالب في المقررات الدراسية  1.3في المجموع، تخدم جامعة والية نيويورك حوالي 
المستمر وبرامج التواصل مع المجتمع. تشرف جامعة والية نيويورك على ما يقرب من ربع األبحاث األكاديمية في نيويورك. 

، بما في ذلك مساهمات كبيرة  2021مليار دوالر في السنة المالية  1.1بلغت نفقات البحث على مستوى النظام ما يقرب من 
وأعضاء هيئة التدريس. يوجد أكثر من ثالثة ماليين خريج من جامعة والية نيويورك في جميع أنحاء العالم، ومن   من الطالب

بين كل ثالثة جامعيين من سكان نيويورك يوجد واحد حاصل على شهادة جامعية من جامعة والية نيويورك. لمعرفة المزيد 
  .www.suny.eduتفضل بزيارة ( الفرص، SUNYحول كيف تخلق جامعة والية نيويورك )
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