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  AMLדזשָאבס מיט פארברייטערונג פון ׳ 350גאווערנער האוקול אנאנסירט דאס שאפן איבער 
 רייטסָארס׳ אין באפעלאו  

   
אפיס ארט אין דעם ׳סענעקַא ווָאן׳   AMLRSמיליאן דאלערדיגע פראיעקט וועט פארברייטערן  4.3

 טורעם 
   

   
- רייטסָארס׳, די וועלט׳ס גרעסטע טעכנאלאגיע  AMLגאווערנער קעטי האוקול האט אנאנסירט אז ׳

עפירטע פינאנציעלע פארברעכנס באקעמפונג פירמע, פארברייטערט זיך אין באפעלאו און וועט צולייגן  ג
ארבעטער צו שטיצן דאס צוגעבן נייע סערוויסעס און קליענטן, וועלכס האט פאראורזאכט א  363נאך 

לאנדישע -ארבעטער. די קאמפאני העלפט אין 540עפער סך הכל באפעלאו ארבעטסקראפט פון אומג 
- און אינטערנאציאנאלע פינאנציעל אינסטיטוציעס, פינטעק און אנדערע ביזנעסער אויסצופאלגן אנטי

מיליאן דאלערדיגע פראיעקט   4.3וואשן רעגולאציעס און צו שטערן פארברעכנס אינצידענטן. דער -געלט 
פיסיגע אפיס אויפ׳ן  -סקווער  20,000׳ס AMLRSן אפיס ארט אויף  וועט צולייגן א פארברייטערונג פו

 ׳סטן שטאק פון באפעלאו׳ס העכסטן טורעם.  27
  

רייטסָארס׳ איז נאך א סוקסעס געשיכטע פאר מערב ניו יארק אזוי ווי עס שטייגט און באזארגט   AML״׳
א געביידע וועלכס   —באצאלטע נייע דזשָאבס אין דעם איקאנישן ׳סענעקַא ווָאן׳ טורעם -הונדערטער גוט 

״די זענען די   האט גאווערנער האוקול געזאגט.איז געשטאנען ליידיג ביז בלויז עטליכע יאר צוריק,״ 
טעק דזשָאבס וועלכע וועלן האלטן אונזערע נייע קאלעדזש גראדואירער  -סארטן פראפעסיאנעלע און היי

אין דעם געגנט, און גלייכצייטיג צוציען אנדערע הויכע קוואליטעט טאלאנט צו דעם ראיאן. דורך  
פארשנעלערן אונזער   זעצט פאר ניו יארק צו AMLRSסטראטעגישע צוזאמארבעט מיט קאמפאניס ווי 

עקאנאמישע ערהוילונג נאך דער פאנדעמיע דורך צוציען ביזנעסער פון נאענט און פון ווייט צו אנטוויקלען  
 און פארברייטערן לענגאויס דעם סטעיט.״  

   
מיליאן דאלער אין   7.4דורך ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ וועט ניו יארק סטעיט צושטעלן ביז 

נאכצוקומען איר דזשָאב   AMLRSשָאב פראגראם שטייער קרעדיטס אין אויסטויש פאר עקסעלסיָאר דז
שאפונג פארשפרעכונגען. די דאזיגע באלוינונגען באזירט אויף וויפיל עס ווערט אויפגעטון וועלן  

נייע דזשָאבס אין פארלויף פון   363ערמעגליכן פאר׳ן קאמפאני צו פארברייטערן אפעראציעס און שאפן 
דזשָאבס שוין פריער געשאפן דורך דער קאמפאני אין   175יאר, וועלכס איז אין צוגאב צו די  פינף

 באפעלאו דורך זייערע פריערדיגע עקסעלסיָאר דזשָאב פראגראם.  
   

האט גאווערנער קעטי האוקול אנאנסירט דאס שאפן א געמיינזאמע זיכערהייט  אין ענדע פעברואר 
ערווירן אלס דעם נערוון צענטער פאר געמיינזאמע ארטיגע, סטעיט  צו ס (JSOCאפעראציעס צענטער )

און פעדעראלע סייבער ארבעט, אריינגערעכנט דאטע פארזאמלונג, אפרוף באמיאונגען און  
סארטיגע סייבער קאמאנד צענטער  -איר -פון-איז דער לאנד׳ס ערשט  JSOC אינפארמאציע מיטטיילן.
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דראונג לאנדשאפט און פארבעסערן  -בליק איבער דעם סייבער  סטעיטיגע -וועלכס וועט באזארגן א גאנץ
 קאארדינירונג אויף דראונג אינטעליגענץ און אינצידענט אפרוף.  

    

פינאנציעלע אינסטיטוציעס און פינטעקס נאכקומען דער פעדעראלער   AMLRSהעלפט  2004זינט 
רעגירונג׳ס געפאדערטע אויספאלגונג פון רעגולאציעס פארבינדן מיט די אידענטיפיקאציע און באריכטן  

געשאפענע טעכנאלאגיע און אן  -פון פארדעכטיגע פינאנציעלע אקטיוויטעטן. די קאמפאני ניצט אייגן
טרענירטע אנאליסטן צו דערווישן פינאנציעלע אקטיוויטעטן, וועלכס -פט פון העכסט אלוועלטליכן מאנשא

האנדל, טעראריסטישע פינאנצירונג, אומלעגאל דרָאג -קען אויפדעקן פאטענציעלע מענטשן
 טראנספארטן, און אנדערע בייזוויליגע פינאנציעלע שווינדלערייען. 

   
AMLRS ביליאן דאלער ביז אלוועלטליכע   1בענק מיט נכסים פון  קליענטן נעמען אריין פון קאמיוניטי

טריליאן דאלער. סערוויסעס נעמען אריין   1פינאנציעלע אינסטיטוציעס מיט אייגנטומען איבער 
טראנזאקציע נאכשפירן, אנגעזאמלטע ווארענונג פארוואלטן, פארשטערקערטע איבערזיכטן און  

איז אויך געווארן אן אלוועלטליכן פירער אין   AMLRSן. פינאנציעלע פארברעכנס ראטונג אנגעלעגנהייט 
באזארגן טעכנאלאגיע לייזונגען צו זייער שטייגנדע ליסטע פון קליענטן. דער ארבעטסקראפט פון איבער  

אקאונטס פאר  15ארבעטער איבער דער וועלט אריינגערעכנט מומחים אויף דער נושא, און מיט  3,000
מענטשן וועלכע  175יטיגע פראפעסיאנעלן אין דער אינדוסטריע. פון די צי -גרעסטע מאנשאפט פון פול

פון א קאלעדזש אדער  110רייטסָארס׳ האט אויפגענומען אין באפעלאו ביז אהער, קומען  AML׳
 אוניווערסיטעט אין דעם ראיאן.  

   
נדיג די  , אויסוועהל2019רייטסָארס׳ האט געשאפן א צווייג אין דעם שטאט באפעלאו אין  AML׳

מזרח אפעראציעס אין אהייאו, צוטריטריכקייט צו  - לאקאציע צוליב איר נאענטקייט צו די קאמפאני׳ס צפון
א גרויסע אויסוואל קוואליפיצירטע און טאלאנטפולע דזשָאב קאנדידאטן, און ארט פאראן צו שטיצן א  

רעם, א טעכנאלאגיע צענטער  שטייגנדע ארבעטסקראפט. איר נייע לאקאציע אין דעם ׳סענעקַא ווָאן׳ טו 
 ארומנעמיגע בליקן פון מערב ניו יארק, איז געאייגנט צוצוציען הויכראנקיגע פראפעסיאנעלן.  -מיט ברייט 

   
 .  דאזעט א בילד פון ׳סענעקַא ווָאן׳ טורעם 

   
דעזיגנירטע -CEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ אמטירנדע קאמיסיאנערין און פרעזידענט און 

״מערב ניו יארק׳ס טאלאנטפולע ארבעטסקראפט און שטייגנדע שם אלס א   האוּפ נייט האט געזאגט,
רייטסָארס׳ צו דער שטאט באפעלאו. אצינד  AMLצענטער פון טעכנאלאגיע אינאוואציע האט צוגעצויגן ׳

לייגט די קאמפאני אריין נאך מער כוחות אין איר אינוועסטירונג, שאפנדיג הונדערטער נייע דזשָאבס 
שטייגנדע און פארגרעסערנדע וויכטיגע געביט פון פינאנציעלע פארברעכנס -ער אין די הויך פאר ניו יארק

 אויספארשונגען.״ 
  

״דאס איז א פאנטאסטישע געלעגנהייט פאר  פראנק יואינג האט געזאגט,  CEOרייטסָארס׳  AML׳
AMLRS  דער שטאט באפעלאו און די סטעיט ניו יארק. די שטענדיגע, דראענדע אנוועזנהייט פון ,

פינאנציעלע פארברעכנס אויף סיי א נאציאנאלן און סיי אן אלוועלטליכן פארנעם שטעלט פאר דער  
צו שאפן נייע דזשָאבס פאר לעצטנסדיגע גראדואירער און   AMLRSפערפעקטער געלעגנהייט פאר  

 עלן צוגלייך.״ פראפעסיאנ

  

״די סיבות  פון ׳אינוועסט באפעלאו ניאגארא׳ טאם קוטשארסקי האט געזאגט, CEOפרעזידענט און 
- אונזערע שווער  —רייטסָארס׳ האט זיך ארגינעל פארברייטערט צו מערב ניו יארק  AMLצוליב וועלכע ׳

אלע קלינגן נאך מער   —רבעטנדע לייט, די שטייגנדע אינאוואציע עקאנאמיע, צוגענגליכקייט, און מער א
רייטסָארס׳ ערפאלג אין באפעלאו ניאגארא און   AMLווירקליך היינט. עס פריידט אונז זייער צו זען ׳

 קוקט ארויס צו ארבעטן מיט דעם מאנשאפט אויף אנגעהאלטענע וואוקס.״ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fseneca-one-tower-buffalo.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cbcc06210462a4d3d34de08da09176ed5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832293625743084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dZUjqBxwbJoalJ3FMQc10DndfzSePrq3KKqQn2nmWEw%3D&reserved=0


   

״אזוי ווי מיר בויען צוריק איבער ניו יארק, זעען מיר   סטעיט סענאטאר טים קענעדי האט געזאגט,
באדייטנדע אינוועסטירונג אין אונזער קאמיוניטי און אונזער ארבעטסקראפט, און די דזשָאבס 

רייטסָארס׳ און ׳מּוג׳ טוען דירעקט אפשפיגלען יענע אנטשלאסנקייט. די   AML׳אויסגעמאלדן דורך 
קוואליטעט געלעגנהייטן פאר דזשאב זוכער און בויען אויף די  -פארברייטערונג וועט שאפן נייע, הויכע 

   צוזאמארבעטשאפטן וועלכע מאכן שוין אונזער שטאט און ראיאן בליען נאך דער פאנדעמיע.״
  

״אזוי ווי מערב ניו יארק׳ס עקאנאמיע ציעט זיך אויף   סענאטאר שעאן רייען האט געזאגט,סטעיט 
נייטיג צו שאפן א סאלידע יסוד פאר׳ן צוקונפט. די  - באצאלטע דזשָאבס העכסט -פאראויס, זענען מער גוט 

ראיאן, און  רייטסָארס׳ וועלן ברענגען פילע נייע מענטשן צו אונזער  AMLהונדערטער נייע דזשָאבס פון ׳
באזארגן מער באשעפטיגונג געלעגנהייטן פאר ארטיגע גראדואירער. איך דאנק די פירערשאפט ביי  

 רייטסָארס׳ פאר זייער אנגייענדע פארשפרעכונג צו באפעלאו.״  AML׳

  

רייטסָארס׳ טוט  AML״׳  סטאוקס האט געזאגט,-אסעמבלי מאיאריטעט פירער קריסטאל פעאפלעס
גע ארבעט זיכער צו מאכן אז פינאנציעלע אינסטיטוציעס זענען אפגעהיטן פון וויכטי-די קריטיש

בייזוויליגע פארשוינען. מיר זענען גליקליך צו האבן דער קאמפאני אין אונזער קאמיוניטי, וועלכס שטעלט  
באצאלטע דזשָאבס פאר אונזערע איינוואוינער, אין דער צייט וואס דער קאמפאני טוט ווייטער  -צו גוט 

שטייגן אויף אן איינדרוקספולע ראטע. מיר דאנקען גאווערנער האוקול פאר׳ן שטיצן דעם  
רייטסָארס׳ אויף איר סוקסעס און נעם אויף מיט   AMLאיך גראטוליר ׳ פארברייטערונג פראיעקט. 

 צופרינדהייט אלע זייערע נייע ארבעטער צו באפעלאו.״ 

  
רייטסָארס׳ אין   AML, ״די אינוועסטירונג פון ׳ריווערא האט געזאגט מיטגליד דזשאן די. -אסעמבלי

באפעלאו צייגט ווייטער אונזער ראיאן׳ס באנייטע עקאנאמישע לעבהאפטקייט און אויפלעבונג. דער  
פראיעקט וועט צוגעבן טיפקייט און אן אויפגעלעבטן צוועק צו איינע פון די שטאט׳ס מערסט איקאנישע  

- באצאלטע דזשָאבס פאר׳ן גרעיטער באפעלאו- ך וויכטיגער, וועט צושטעלן מער גוט געביידעס, און נא
   ניאגארא עקאנאמיע.״

  

רייטסָארס׳ צו פארגרעסערן איר   AML״דער באשלוס פון ׳ מעיאר בייראן וו. בראון האט געזאגט,
געגנט, איז ארבעטסקראפט, און פארברייטערן איר אפעראציעס אין דער שטאט באפעלאו׳ס לארקינוויל 

באצאלטע דזשאבס וועלכע -גוט  100וואונדערבארע נייעס. די קאמפאני איז שוין ווייט איבערגעשטיגן די 
, און עס פריידט מיך זייער אז עס וועט הייבן איר צאל  2019עס האט פארשפראכן צו שאפן אין 

טעק קאמיוניטי וואקסט,  - . דאס איז ווייטער א באווייז אז באפעלאו׳ס היי540ארבעטער אויף אומגעפער 
   און איז א הויפט טרייבער פון אונזער שטאט׳ס אנגייענדע אויפלעבונג.״

  

 .  http://www.amlrightsouce.comרייטסָארס׳, ביטע באזוכט  AMLפאר מער אינפארמאציע איבער ׳
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