
 
 גאווערנער קעטי האוקול   3/11/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

קעיר  -גאווערנער האוקול אנאנסירט איניציאטיוו צו פארברייטערן און שאפן הויכע קוואליטעט טשיילד
 קאמפוסן   SUNYצענטערס איבער אלע 

  
  אויפצונעמען אויסטיילונגען געלט אריינגערעכנט לאקאציעס, איצטיגע שטיצן צו דאלער מיליאן 4.5

   פראפעסיאנעלן קעיר-טשיילד פון דור קומענדיגן טרענירן און
  

   לאקאציעס SUNY 18 ביי מדבריות קעיר-טשיילד עלימינירן צו ציל סטעיט דע ָאוו סטעיט שטיצט
  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן דאס איינפירן אן איניציאטיוו צו פארברייטערן און שאפן  
קעיר צענטערס איבער אלע סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק קאמפוסן פאר  -הויכע קוואליטעט טשיילד

עיר. דער  ק-איבערהויפט אין ערטער מיט א מאנגל אין טשיילד —סטודענטן און איינגעשטעלטע 
מיליאן דאלער אין פעדעראלע און סטעיט געלטער צו שטיצן   4.5איניציאטיוו נעמט אריין דאס אויסטיילן 

קעיר פראפעסיאנעלן, און  -איצטיגע צענטערס, א פראגראם צו טרענירן דעם קומענדיגן דור פון טשיילד
סטעיט ָאוו דע סטעיט ציל צו  טערמיניגע פלאן צו עררייכן דעם גאווערנער׳ס -דאס אנטוויקלען א לאנג

. די גאווערנער׳ס עקזעקיוטיוו בודזשעט רעכנט אריין  SUNYקעיר מדבריות לענגאויס -עלימינירן טשיילד
 קאמפוסן.   SUNYקעיר צענטערס אויף  -מיליאן דאלער צו שטיצן דאס שאפן נאך טשיילד  10.8

 
אונזער עקאנאמישע ערהוילונג,   וויכטיגער טייל פון-קעיר סערוויסעס זענען א קריטיש-״טשיילד

נויטיגע שטיצע בשעת זיי זוכן אויס בילדונג און זיך אנשליסן אין דעם  -צושטעלנדיג פאר עלטערן העכסט
״די פינאנצירונג איז א וויכטיגע טריט פאר מיין   האט גאווערנער האוקול געזאגט.ארבעטסקראפט,״ 

קאמפוסן איבער׳ן   SUNYן טשיילדקעיר איבער אלע אדמיניסטראציע׳ס ציל פון עלימינירן דעם מאנגל אי
   סטעיט און גענוג אינוועסטירן אין אונזערע סטעיט׳ס סטודענטן, איינגעשטעלטע און ארבעטער עלטערן.״

  
סטודענט עלטערן מיט איבער   1,200געדינט  SUNYאקאדעמישן יאר, האט  2020-2021דורכאויס דעם  

קעיר צענטער  -קאמפוסן וועלכע האבן א טשיילד SUNY 46קעיר ערטער איבער די  -טשיילד 4,000
אויפ׳ן פלאץ. די צענטערס וועלן אויך דינען איינגעשטעלטע, שטאב מיטגלידער און סטעיט ארבעטער, ווי  

קעיר -ילדמיט יעדע פון זיי באזונדער ניצנדיג א דריטל פון סך הכל טשי —אויך די דערנעבנדע קאמיוניטי 
׳ס קאמפוסן SUNYפון   64צענטערס פעלן נאך איצט אויס צו דעקן פולשטענדיג אלע  18זיצן. נאך 

 איבער׳ן סטעיט.  
  

סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק צווישנצייטיגע קאנצעלארין דעבארע עף. סטענלי האט געזאגט,  
ונזערע סטודענט עלטערן און  קעיר שטעלט פאר א הויפט צוריקהאלט פאר א-״באגרעניצט טשיילד

קעיר איבער שטודירן, און אפילו פאר אונזערע  -עלטערע געשוויסטער וועלכע מוזן אויסוועהלן טשיילד
שטיצע קענען מיר פארברייטערן   SUNYעלטערן איינגעשטעלטע. מיט נאך פעדעראלע, סטעיט און 

ג, און גלייכצייטיג ארבעטן צו טרענירן  אונזערע מיטלען אויפ׳ן קאמפוס מיט הויכע קוואליטעט אויפפאסונ
און אנדערע צענטערס לענגאויס אונזער  SUNYקעיר פראפעסיאנעלן פאר -קינדהייט-מער אנהייב



. מיר אפלאדירן  SUNYסטעיט. דאס בלויז דער ערשטער פון מערערע אונטערנעמונגען לענגאויס 
קעיר סערוויסעס  -רברייטערן טשיילדגאווערנער קעטי האוקול פאר אנערקענען די נויטיגקייט צו פא

ווייטער אין איר סטעיט ָאוו דע סטעיט רעדע, און מיר קוקן ארויס צו ארבעטן אינאיינעם צו האלטן אפן  
 אלע געלעגנהייטן פאר ארבעטער עלטערן.״  

  
״ווייניגער איינשרייבונג איז א פראבלעם ביי  סטעיט סענאטארקע טאבי ען סטאוויסקי האט געזאגט, 

SUNY קעיר וועט ערמעגליכן פאר מענער און פרויען זיך  -און דורכאויס דעם לאנד. באזארגן טשיילד
, נעמען נאך קלאסן און זיך אנשליסן אין דעם ארבעטסקראפט. די עקאנאמישע און SUNYאומצוקערן צו 

עסיווע  סאציעלע בענעפיטן זענען זעלבסט פארשטענדליך. איך דאנק גאווערנער האוקול פאר די פראגר
 סיסטעם.״   SUNYצוגאב צו דעם וואונדערליכן 

  
״ניו יארקער זאלן קיינמאל נישט זיין מיטגליד דעבארע דזשעי. גליק האט געזאגט, -אסעמבלי

געצווינגען אויסצווועהלן צווישן אויפפאסן אויף זייערע קינדער אדער זיך ווייטער אויסשולן. איך דאנק 
קעיר סערוויסעס, וועלכע וועלן  -גאווערנער האוקול פאר שטעלן צום ערשט די פארברייטערונג פון טשיילד

און שטאב מיטגלידער זיך אומצוקערן צו דעם קלאסרום. די   סטודענטן, איינגעשטעלטע SUNYהעלפן 
צוגעלייגטע מעלה פון דער פארברייטערונג איז אז קינדער פון עלטערן וועלכע שטודירן אין קאלעדזש 

האבן אליין העכערע אויסזיכטן צו באקומען העכערע בילדונג, וואס טוט ווייטער אונטערהייבן  
 קאמיוניטיס.״  

  
SUNY אריינגערעכנט:  דאלער, מיליאן 4.5 באלד  אויסגעטיילט האט   

  

קעיר צענטערס -טשיילד SUNYמיליאן דאלער אין פעדעראלע גרענטס פאר אלע  3.9 •
קעיר סטאביליזאציע פָאנדס דורך דעם אפיס פון קינדער און  -אלס טייל פון די טשיילד

דעם פעדעראלן   (. די געלטער, צוגעשטעלט דורךOCFSפאמיליע סערוויסעס )
׳אמעריקאנער רעטונגס פלאן׳ און דעם ׳קאראנעוויירוס אפרוף און פארלייכטערונג צוגאב  

(, העלפן מיט אפעראציאנעלע אויסגאבן ווי צ.ב.ש. CRRSAאויסטיילונגען געזעץ׳ )
פערסאנאל און טרענירונג ווי אויך שטיצע פאר דער גייסטישער געזונטהייט פון ארבעטער 

   קינדער.און זייערע 
  

׳ס ׳אנהייב קינדהייט ארבעטער׳  SUNYקאמפוסן אלס טייל פון   16דאלער צו   500,000 •
באצאלטע אינטערנס וועלכע שטודירן פאר זייער   139געצאלטע אינטערנשיפ פראגראם. 

קינדהייט שטודיעס וועלן אויפגענומען ווערן צו ארבעטן דורכשניטליך -דיפלאם אין אנהייב
ער נייער סקָאלערשיפ פראגראם פילט אן דעם פארלאנג פאר נאך שעה א וואך. ד 20

לעבנס  -קעיר שטיצע און גלייכצייטיג געבן פאר יעדן סטודענט ווערדפולע עכט-טשיילד
  קינדהייט ארבעט ערפארונג צו דערגאנצען אקאדעמישע קורס ארבעט.-אנהייב

  
דיטירונג פון  קאמפוסן צו עררייכן אדער אנהאלטן אקרע 11דאלער צו  80,000 •

קוואליטעט ארגאניזאציע. פינאנצירונג וועט גיין צו ערזעצן  -אנערקענטע הויכע-נאציאנאל 
צוטריט    ADAאויסגעניצטע קלאסרום געצייג, צושטעלן קלאסרום מאטריאלן, פארזיכערן  

  און באצאלן פאר קאנסולטינג און אקרעדיטירונג אפצאל.

  

SUNY  מיליאן דאלער נעמען אריין:  4.5וועלכע באקומען היינט א טייל פון די   
  

  אוניווערסיטעט ביי אלבאני •
  בינגהעמטאן אוניווערסיטעט •
• SUNY בראקפארט  



• SUNY ברום   

   אוניווערסיטעט ביי באפעלאו )צוויי ערטער( •

  באפעלאו סטעיט קאלעדזש  •
  קאיוגע קאמיוניטי קאלעדזש •
• SUNY קאבעלסקיל  
   אלומביע גרין קאמיוניטי קאלעדזשק •
• SUNY קארטלענד  

• SUNY דעלהי   
   ׳דָאונסטעיט העלט סייענסעס׳ אוניווערסיטעט •
  דוטשעס קאמיוניטי קאלעדזש •
  ערי קאמיוניטי קאלעדזש )דריי לאקאציעס( •
  פארמינגדעיל סטעיט קאלעדזש •

   פינגער לעיקס קאמיוניטי קאלעדזש •

• SUNY פרעדאניע   

  פולטאן מאנטגאמערי קאמיוניטי קאלעדזש •
  דזשענעסי קאמיוניטי קאלעדזש •

  הודסאן וואלי קאמיוניטי קאלעדזש •
   דזשעפערסאן קאמיוניטי קאלעדזש •

  מאנראו קאמיוניטי קאלעדזש •
• SUNY מאריסוויל   
  נעסאוי קאמיוניטי קאלעדזש •

• SUNY ניו פאלץ   
  ניאגארא קאמיוניטי קאלעדזש •

• SUNY אניאנטא  
  אגא קאמיוניטי קאלעדזשאנאנד •

• SUNY )אראנדזש )צוויי לאקאציעס  
• SUNY אסוועגא  

• SUNY פלאטסבורג  
• SUNY פאטסדעם   
• SUNY פורטשעס   

  ראקלענד קאמיוניטי קאלעדזש •
• SUNY סקענעקטעדי   

  סטאני ברוק אוניווערסיטעט  •
  סופאלק קאמיוניטי קאלעדזש )צוויי לאקאציעס( •
  טאמפקינס קארטלענד קאמיוניטי קאלעדזש •
• SUNY אולסטער  

  אפסטעיט מעדיקעל אוניווערסיטעט •
   וועסטשעסטער קאמיוניטי קאלעדזש •

  

 איבער די סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק  
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 
קאלעדזשעס און אוניווערסיטעטן. לענגאויס דעם סיסטעם   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  

 ע נאציאנאלע לאבאראטאריע.  עס דעפארטמענט פון ענערגי-יו



  
שענקנדע קורסן און פראגראמען,  -מיליאן סטודענטן אין קרעדיט 1.3ארום  SUNYכ סערווירט ייאין סה

טוט אויך אויפזען אויף באלד א פערטל  SUNYאנגייענדע בילדונג, און קאמיוניטי אריינציע פראגראמען. 
  1.1אות לענגאויס דעם סיסטעם זענען געווען באלד פון אקאדעמישע פארשונג אין ניו יארק. פארשונג הוצ 

, אריינגערעכנט באדייטנדע ביישטייערונגען פון סטודענטן און  2021יאר -ביליאן דאלער אין פינאנץ
אלומנע איבער דער וועלט, און איינס פון   SUNYאיינגעשטעלטע. עס זענען פאראן איבער דריי מיליאן  

. זיך צו לערנען מער איבער  SUNYיפלאם איז א גראדואירטער פון דריי ניו יארקער מיט א קאלעדזש ד
 .  www.suny.edu שאפט געלעגנהייטן, באזוכט SUNYוויאזוי  
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