
 
 גאווערנער קעטי האוקול   4/22/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול אנאנסירט נייע טיעם צו פירן דעם סטעיט׳ס סטראטעגיע צו ווערן דער לאנד׳ס 
 פירנדע צענטער פאר סעמיקאנדוקטאר פארשונג און אנטוויקלונג און פאבריצירונג 

  
אינדוסטריע וועטעראנען דעיוויד אנדערסאן און דר. דאגלעס גראוס וועט פירן באמיאונג צו ברענגען  

סע צענטער פון דעם נייעם נאציאנאלן סעמיקאנדוקטאר טעכנאלאגיע צענטער צו אלבאני גרוי
 נענָאטעק קאמפלעקס 

  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן דער באשטימונג פון דעיוויד אנדערסאן אלס פרעזידענט 
, אינזשינערונג און  פון דעם ניו יארק צענטער פאר פארשונג, עקאנאמישע פארשריט, טעכנאלאגיע

וויסנשאפט. אנדערסאן, אן אינדוסטריע וועטעראן מיט צענדליגע יארן ערפארונג, וועט אינאיינעם מיט דר.  
קריעיטס׳, צו פירן די   NYדאגלעס גראוס, פריערדיגע פרעזידענט און געוועזענער פארזיצער פון ׳

ראלע פינאנצירונג צו עטאבלירן דעם  סטעיט׳ס סטראטעגיע פאר פארשאפן ביליאנען דאלארען אין פעדע
אלבאני נענָאטעק קאמפלעקס אלס א הויפט פארשונג און אנטוויקלונג צענטער און דער הויפטקווארטיר  

 פון דעם פארגעשלאגענעם ׳נאציאנאלער סעמיקאנדוקטאר טעכנאלאגיע צענטער׳. 
  

טשעין זארגן און וועלטליכע קאנפליקטן זעצן פאר ווייטער צו אפעקטירן די פראדוקציע פון  -״אזוי ווי סּוּפליי
מייקראטשיפס, שטייט ניו יארק גרייט אנצופירן דעם אויפלעבונג פון דער סעמיקאנדוקטאר אינדוסטריע  

ון קענטעניס פון דעיוויד  ״די ערפארונג א האט גאווערנער האוקול געזאגט.אינערהאלב דעם לאנד,״ 
אנדערסאן און דר. דאגלעס גראוס וועט שפילן א הויפט ראלע אין אונזערע אונטערנעמונגען צו טרייבן  

דעם לאנד׳ס אינאוואציע עקאנאמיע אין דער צייט וואס מיר זעצן פאר ווייטער אונזער עקאנאמישע  
י די אינדוסטריע שפילער פירן דעם וועג און מיר  . איך קוק ארויס מיט חשק צו זען וו 19- אומקער פון קָאוויד

נייטיגער אינדוסטריע, וועלכע וועט  -פאקוסירט אויף צו מאכן וואקסן דער העכסט-וועלן בלייבן לעיסער
 צעמענטירן ניו יארק אלס דער נאציאנאלער צענטער פאר סעמיקאנדוקטאר פאבריצירונג.״  

   
קריעיטס׳ נאך צום לעצט סערווירן אלס פרעזידענט פון   NYדעיוויד אנדערסאן שליסט זיך אן מיט ׳

, דער פירנדער אלוועלטליכער אינדוסטריע פאראיין פאר די  SEMIאמעריקעס׳, אן אפטיילונג פון  SEMI׳
קענטעניס און   טשעין. אנדערסאן ברענגט די-עלעקטראנישע פאבריצירונג און אויססטיליזירונג סּוּפליי

סטעיט׳יגער ארגאניזאציע צו איר נעקסטן קאפיטל פון  -געניטשאפט נייטיג אויף צו פירן דער גאנץ
- אינאוואציע און ערפאלג, מיט זיינע צענדליגע יארן ערפארונג אין דער סעמיקאנדוקטאר און מייקראָ 

און פאראיינען, און  עלעקטרָאניקס אינדוסטריעס, פירערשאפט פאסטנס מיט מערערע אסאסיעשענס  
 טשעין פראבלעמען.  -קענטעניס אויף אלוועלטליכע סּוּפליי

  
אין זיין ראלע אלס פרעזידענט, וועט אנדערסאן זיין פאראנטווארטליך אויף צוצושטעלן סטראטעגישע 

  10פירערשאפט פאר דער ארגאניזאציע און אויפזען א פראגראם פארטפעל וואס באשטייט איצט פון  
מיליאן דאלער יערליך פון איצטיגע   350ענגאויס דעם סטעיט, מיט אויסגאבן העכער ערטער ל

אינדוסטריע און סטעיט צוזאמארבעטער, און פעדעראלע רעגירונג אויספארשונג און עקאנאמישע 



אנטוויקלונג פראגראמען. אנדערסאן וועט אויך פאקוסירן אויף צוגרייטן דער אלבאני נענָאטעק ארט צו  
ן דער פעדעראלער רעגירונגס געברויכן, אריינגערעכנט אויסהאלטן און מאכן וואקסן אינדוסטריע  סערוויר

צוזאמארבעטשאפטן און איינפירן אונטערנעמונגען צו בויען נייע, טעכנאלאגיש פארגעשריטענע קלינרּום  
 פלאץ. 

  
ס׳ אויך דר. דאגלעס אלס קריעיט NYמיט פעדעראלע מעגליכקייטן ביי א קריטישן ווענדפונקט, ברענגט ׳

א קאנסולטאנט. דר. גראוס וועט פאקוסירן אויף צוזאמארבעט מיט נייע אין איצטיגע צוזאמארבעטער אין  
עס דעפארטמענט  -סטרוקטורן, אנווייזן, און איינפירן די ארבעט נייטיג צו פערטיגן דאס איינגעבן צו דעם יו

( און דער  NSTCקטאר טעכנאלאגיע צענטער׳ )פון האנדלעריי פאר דעם ׳נאציאנאלער סעמיקאנדו
  R&D( וואס רעכנט אריין NAPMP׳נאציאנאלער פארגעשריטענע פעקעדזשינג פאבריצירונג פראגראם׳ )

עס און איז הויפטקווארטירט ביי דעם אלבאני נענָאטעק קאמפלעקס. דר.  -לאקאציעס לענגאויס די יו
און אינסטיטוציאנאלע קענטעניס פון סיי ניו יארק און סיי   גראוס׳ס צענדליגע יארן ערפארונג, באציאונגען,

סיסטעם מאכן אים אייגנארטיג צוגעפאסט צו סערווירן אין דער  -דעם לאנד׳ס סעמיקאנדוקטאר עקא
 וויכטיגער ראלע.  

  
״עס איז א כבוד זיך אנצושליסן מיט   קריעיטס׳ פרעזידענט דעיוויד אנדערסאן האט געזאגט, NY׳

אוקול און דער ניו יארק מאנשאפט דורכאויס דער פאדערנדער אבער באגייסטערנדער צייט  גאווערנער ה
פאר דער סעמיקאנדוקטאר אינדוסטריע. אונזער ארגאניזאציע איז אין דעם בעסטן פאזיציע צו העלפן  

אני דעם לאנד און איינע פון מיינע הויפט אויפגאבעס וועט זיין צו מאכן וואקסן און צוגרייטן דעם אלב
קריעיטס׳   NY. ביי ׳NSTCנענָאטעק קאמפלעקס פאר דער ראלע עס וועט סערווירן אלס טייל פון דעם 

קוק איך ארויס מיט חשק צו ארבעטן מיט אונזערע צוזאמארבעטער אין אינדוסטריע, רעגירונג, און  
שע געלעגנהייטן אונטערנעמונגען און טרייבן עקאנאמי R&Dאקאדעמיע, צו שטיצן נייע און אינאווירנדע 

 לענגאויס ניו יארק סטעיט.״ 
  

״די לעגיסלאציע וועלכע ווערט גענומען אין באטראכט דורך  דר. דאגלעס גראוס האט געזאגט,
קאנגרעס פארטרעט א היסטארישע אינוועסטירונג אין אמעריקאנע אינאוואציע און איינפעליגקייט, און  

רק און אירע צוזאמארבעטער קענען נעמען א פירנדע ראלע מיט  מיר מוז זיין גרייט זיך אפצורופן. ניו יא
איר ערשטראנקיגע אינפראסטרוקטור און איבערצייגטע ערפאלג אין געמיינזאמע פארשונג און  

פריוואטע צוזאמארבעטשאפטן. פונדעסטוועגן, פארשטייען מיר אז מיר קענען עס  -אנטוויקלונג און פובליק
ויס מיט חשק צו ארבעטן מיט אונזער ברייטע קאאליציע און אוועקשטעלן  נישט טון אליינס. איך קוק אר

נייע צוזאמארבעטשאפטן בשעת מיר ארבעטן אויס א פארשלאג פאר דער פעדעראלער רעגירונג וואס 
 .״  NSTCפארשאפט פינאנצירונג און שטעלט אוועק ניו יארק אלס א הויפט צענטער פון דעם 

  
בלעם פון דעם אלוועלטליכן סעמיקאנדוקטאר מאנגל, זוכט קאנגרעס אויף כדי צו לייזן דעם פרא 

(, וואס וועט,  USICAאינאוואציע און פארמעסט אקט׳ ) עס-איינצופירן לעגיסלאציע אריינגערעכנט דער ׳יו
ביליאן דאלערדיגן ׳שאפן בייהילפיגע אינצענטיוון צו   52צווישן אנדערע, פולקאם פינאנצירן דעם 

אקט שטעלט פאר  CHIPSאקט(. דער  CHIPSקאנדוקטארס פאר אמעריקע׳ געזעץ ) פראדוצירן סעמי
באדייטנדע געלעגנהייט אין א דור פאר אמעריקע ווידער אויפצושטייגן אלס אן אלוועלטליכן -די מערסט

טשעין  -, ארבעטסקראפט בילדונג און טרענירונג, און סּוּפלייR&Dעלעקטרָאניקס -פירער אין מייקראָ 
לאנדישע פאבריצירונג  -און בויען נייע אין NSTCמאציע דורך אוועקשטעלן דעם טראנספאר

 איינריכטונגען.  
  

פריוואטע  -ניו יארק סטעיט, צוליב איר אינפראסטרוקטור, ארבעטסקראפט, און היסטאריע פון פובליק
צוזאמארבעטשאפטן, איז אייגנארטיג פלאצירט צו שטיצן דער פעדעראלער רעגירונג׳ס אנטשלאסנקייט 

ליציע פון  צו פאקוסירן אויף סעמיקאנדוקטאר פארשונג און אנטוויקלונג און ארבעט מיט א ברייטע קאא
צוזאמארבעטער פון אינדוסטריע, רעגירונג, אקאדעמיע, און נאציאנאלע לאבאראטאריעס צו שטיצן דעם  



  20ארגאניזאציעס פון באלד  50אונטערנעמונג. פאריגע חודש האט ניו יארק זיך אנגעשלאסן מיט איבער 
, האווארד  TEL, SUNY, MIT, ׳מייקראסאפט׳, ׳אפלייד מאטעריעלס׳, ASMLסטעיטס, אריינגערעכנט 

און אנדערע, איינצופירן דעם ׳אמעריקאנע סעמיקאנדוקטאר אינאוואציע קאאליציע׳   IBMאוניווערסיטעט,  
(ASIC מיט אן פאראייניגטע נאציאנאלע וויזיע פון אן )NSTC  וואס וועט פארשנעלערן סעמיקאנדוקטאר

R&D נאוואציע.און מאכן וואקסן אמעריקע׳ס מעלה אין סעמיקאנדוקטאר אי   
  

די מערסט   —פונקט פון ניו יארק׳ס סטראטעגיע איז דער אלבאני נענָאטעק קאמפלעקס -דעם צענטער
איינריכטונג אין צפון   R&Dמילימעטער סעמיקאנדוקטאר  300באזיצטע -פארגעשריטענע, פובליק

יליאן דאלערדיגער  ב 15אמעריקע און איינע פון די מערסט פארגעשריטענע ערטער אין דער וועלט. דער  
, און אן ארבעטסקראפט פון איבער  TEL, און IBMארט, מיט אזעלכע טענאנטן ווי ׳עפלייד מאטעריעלס׳,  

אינדוסטריע עקספערטן, שטאב מיטגלידער, סטודענטן, און איינגעשטעלטע, האט אן  2,700
ט און אקאדעמישע  חבורות מיט קארפארעי R&Dצוטריט -ערפאלגרייכער רעקארד פון פארוואלטן אפענע

צוזאמארבעטער אין די הונדערטער לענגאויס דעם סטעיט און די פאראייניגטע שטאטן. עס איז וואו  
-7גרויסע אינדוסטריע דורכבראכן זענען דערגרייכט געווארן, אריינגערעכנט די וועלט׳ס ערשטע 

ארטיפישעל   נאנאמעטערדיגע טשיּפ טעכנאלאגיע,-2נאנאמעטערדיגע און -5אנאמעטערדיגע, נ
- אינטעליגענץ הַארדווער און אינטעגרירטע פָאטָאניקס. צוויי פון דער וועלט׳ס דריי שנעלסטע סּוּפער
 קאמפיוטער לויפן איצט אויף טעכנאלאגיע אויסגעארבעט ביי דעם אלבאני נענָאטעק קאמפלעקס. 

  
יף אוועקצושטעלן און מאכן  אלבאני נענָאטעק און אירע צוזאמארבעטער זענען געווען פונדאמענטאל או

וואקסן די סעמיקאנדוקטאר אינדוסטריע אין ניו יארק, וואס האט געפירט צו דעם סטעיט זיך קענען גרויס  
סיסטעם אין די פאראייניגטע שטאטן, אריינגערעכנט -גרעסטן סעמיקאנדוקטאר עקא-האלטן מיט׳ן דריט

ביליאן דאלער, און   5.7אקט פו אומגעפער סעמיקאנדוקטאר אנטשטאלטן, א יערליכע געהאלט אימפ 88
דירעקטע דזשָאבס, ווי אויך אלוועלטליכע אינדוסטריע פירער ווי ׳גלאבעל פאונדריס׳,   34,000איבער 

׳וואלפספיד׳, ׳דענפאס׳ און ׳אנסעמי׳. דער עמפייער סטעיט איז אויך דער היים ארט צו די מערסט  
(  SUNYדי סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק ) —לאנד   גרונטליכע העכערע בילדונג סיסטעם אין דעם

ווי ליעגע׳ אוניווערסיטעטן און א ריזן נעץ פון פובליק און פריוואטע אינסטיטוציעס -ווי אויך צוויי ׳איי —
 פארבינדענע דעגריס יעדעס יאר. -STEM  40,000וועלכע, אינאיינעם, גראדואירן איבער  

  
גרייטע ערטער העכסט צוגעפאסט פאר אינוועסטירונג  -עיט מערערע שָאוועלאין צוגאב האט ניו יארק סט

און נייע פאבריקן פאר דער סעמיקאנדוקטאר אינדוסטריע, מיט אנטוויקלטע אינפראסטרוקטור און א שפע  
פיין אין צענטראל ניו  -פון ענערגיע קראפט, וואסער און סּוער קאפאציטעט. די ערטער רעכענען אריין ווייט

אין מערב ניו יארק. אין א פרואוו   STAMPק, ׳מארסי נאנאצענטער׳ אין דער מאוהאק וואלי, און יאר
  FAST NYצוצוציען נאך טשיפ פראדוצירער צו ניו יארק, האט גאווערנער האוקול איינגעפירט דעם נייעם 

טעק אינדוסטריעס,  -מיליאן דאלער פאר אויפשטייגנדע היי 200פראגראם, וועלכס שטעלט צו ביז 
 איבערהויפט סעמיקאנדוקטאר פאבריצירונג.  

  
ירנדע קאמיסיאנערין און פרעזידענט און ניו יארק סטעיט ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ אמט

CEO-,״די היסטארישע פארשריטן וועלכע זענען געמאכט געווארן   דעזיגנירט האוּפ נייט האט געזאגט
ביי דעם אלבאני נענָאטעק קאמפלעקס צייגן די ווערדפולע צוזאמארבעטשאפט וועלכע עקזיסטירט צווישן  

עס איז נישט פאראן קיין בעסערן   אלע שטאפלען פון די רעגירונג, אקאדעמיע, און פריוואטע אינדוסטריע.
וארטיר פון דער ׳נאציאנאלער סעמיקאנדוקטאר טעכנאלאגיע צענטער׳ ווי אין  ארט פאר די הויפטקו 

אלבאני און איך בין עקסטרעם קאנפידענט אז דער מאנשאפט פון דעיוויד אנדערסאן און דאג גראוס  
האבן די וויסנשאפט, קענטעניס און פירערשאפט ערפארונג אויף פארצוזעצן ווייטער די אויסגעצייכנטע  

קריעיטס׳, איבערהויפט בשעת מיר נאוויגירן דעם אלוועלטליכן טשיּפ   NYמיר ערווארטן פון ׳ ארבעט וואס
 מאנגל.״ 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ffast-ny&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C51a0668cd7f741d65a1208da24989f2d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637862535173324878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pNNJIcpfSws2dwzNk6Z49nZk4niIHf3HRXxUE4DX6eQ%3D&reserved=0


SUNY ,״ניו יארק איז אן אינאוואציע   צווישנצייטיג קאנצעלאר דעבארע עף. סטענלי האט געזאגט
ארבעטשאפטן צענטער איינס אין דער וועלט, וועלכס שטיצט היסטארישע פובליק און פריוואטע צוזאמ

איבער׳ן ראיאן און איבער׳ן גאנצן לאנד, וועלכס פארברייטערט בילדונג געלעגנהייטן און אנטוויקלט  
טעגליכע לעבן פאר אלע אמעריקאנער. דורך נאענטע -טשיּפס וועלכע באקרעפטיגן דעם טאג

רך  באקרעפטיגט דו —צוזאמארבעט מיט אינדוסטריע פירער און אוניווערסיטעט מיטארבעטער 
- 300סארטיגע -איר-פון-ארט צו אן איינס-זענען מיר דער וואוין —אינוועסטירונג פון דעם סטעיט ניו יארק 

ילימעטער פראטאטיפ איינריכטונג, דער ארבעטסקראפט נייטיג פאר אמעריקע זיך אוועקצושטעלן אלס מ
נעקסטן דור    דער אלוועלטליכער פירער, און די אקאדעמישע פראגראמען וועלכע טרענירן דעם

ארבעטער. איך דאנק גאווערנער האוקול פאר צוזאמברענגען א פירערשאפט מאנשאפט אין דעיוויד  
אנדערסאן און דאג גראוס וואס וועט בויען נאך ווייטער אויף די ארבעט און צעמענטירן אלבאני 

 אנטוויקלונג.״  נענָאטעק׳ס סטאטוס אלס דער נאציאנאלער צענטער פאר סעמיקאנדוקטאר פארשונג און 
  

״די היינטיגע אויסמעלדונג אז די ערשטראנקיגע אינדוסטריע  סענאטאר טשָאק שומער האט געזאגט, 
פירער וועלן פירן ניו יארק׳ס סעמיקאנדוקטאר אנטוויקלונג מאכט גילטיג און שטיצט מיין ציל צו מאכן דעם  

ווען    יּפ פארשונג און אנטוויקלונג.אלבאני נענָאטעק קאמפלעקס אמעריקע׳ס פירנדע צענטער פאר טש
ביליאן דאלער אין   52עס אינאוואציע און פארמעסט אקט׳ און די היסטארישע - איך האב געשריבן דעם ׳יו

נייע פעדעראלע סעמיקאנדוקטאר אינצענטיוון, וועלכע וועלן שאפן דעם נאציאנאלן סעמיקאנדוקטאר 
טע אינזינען געהאט אונזער נענָאטעק קאמפלעקס. טעכנאלאגיע צענטער, האב איך שטענדיג דאס ערש

צוליב דעם האב איך פערזענליך געברענגט סעקרעטאר ריימאנדא און געהילף סעקרעטאר גרעיווס קיין  
אלבאני צו זען ווי ָאּפסטעיט ניו יארק איז אייגנארטיג צוגעפאסט צו פירן דאס אויפלעבן דער אמעריקאנער  

דן אמעריקאנע פירערשאפט אין טעכנאלאגיע און פאבריצירונג און ברענגען  טשיּפ אינדוסטריע, אונטערצינ
 פילצאליגע נייע, גוט באצאלטע דזשָאבס צום קאפיטאל ראיאן.״  

  
קריעיטס׳ איז אן ערשטראנקיגע אינאוואציע  NY״׳ סענאטארקע קירסטען דזשיליברענד האט געזאגט,

צענטער און וועט שפילן א הויפט ראלע אין אונזערע באמיאונגען צו באקעמפן דעם אלוועלטליכן מאנגל 
אין סעמיקאנדוקטארס. קאנגראטולאציעס צו דעיוויד אנדערסאן אויף זיין באשטימונג און איך קוק ארויס  

לאנדישע פאבריצירונג און שטיצן פארשונג און אנטוויקלונג  -רן איןצו ארבעטן אינאיינעם צו פארשטערקע
 אין ניו יארק.״  

  
״עס פריידט מיך גאר שטארק אז גאווערנער האוקול   קאנגרעסמאן דזשעראלד נאדלער האט געזאגט,

לייגט א העכסטן דגוש אויף פארשונג, אנטוויקלונג און פראדוקציע פון סעמיקאנדוקטארס. די נייע  
ימונגען וועלן זיכער מאכן אז ניו יארק איז פאסיג פלאצירט אנצופירן די ארבעט צו לייזן דעם  באשט

עס אינאוואציע און  -׳יו  אלוועלטליכן סעמיקאנדוקטאר מאנגל. איך בין שטאלץ צו האבן געשטיצט דעם
פירער אין   פארמעסט אקט׳, וואס וועט העלפן ניו יארק, און דעם לאנד, צו בלייבן אן אלוועלטליכער

 .״  R&Dטעכנאלאגיע און 
  

״איך גראטוליר דעיוויד אנדערסאן און דר. דאגלעס  קאנגרעספרוי קעראלין מאלאני האט געזאגט,
קריעיטס׳. זיי ברענגען ביידע אן אוצר פון קענטעניס און   NYגראוס אויף זייערע באשטימונגען צו פירן ׳

דן צענטער פאר סעמיקאנדוקטאר פארשונג און  טריישאפט צו מאכן ניו יארק סטעיט דעם פירנ
קריעיטס׳   NYאנטוויקלונג. ביים פעדעראלן שטאפל, בין איך שטאלץ און דערהייטערט צו זיין א ׳ 

צוזאמארבעטער דורך שטיצן דעם ׳אמעריקע קָאמּפיעטס׳ אקט, א דרייסטע לעגיסלאטיווע פעקל וועלכע  
ן פארשונג, אינאוואציע און אמעריקאנע פאבריצירונג. דאס וועט מאכן נייטיגע נייע אינוועסטירונגען אי 

וויכטיגע סעמיקאנדוקטאר טשיּפס אין די  -פעקל וועט פארשנעלערן די פראדוקציע פון קריטיש
טשעין דורך מאכן מער פראדוקטן דאהי אין לאנד,  -פאראייניגטע שטאטן, פארשטערקערן דעם סּוּפליי

ייט צו פירן די טעכנאלאגיעס פון דעם צוקונפט, און שטערקער  אונטערצינדן אונזער פארשונג פעאיגק



מאכן אונזער אלוועלטליכע פארמעסטערישקייט, אלצדינג בשעת׳ן שטיצן שטארקע ארבעטסקראפט 
 סטאנדארטן און מענטשן רעכטן.״  

  
״אונזער קאפיטאל ראיאן איז דער היים ארט צו פיאנערנדע   קאנגרעסמאן פאול טאנקא האט געזאגט,

פארשונג און פאבריצירונג צענטערס וועלכע וועלן שפילן א הויפט ראלע אין טרייבן די סעמיקאנדוקטאר  
אינדוסטריע צו נייע הויכקייטן. איך טו שווער קעמפן אויף צו ליפערן פעדעראלע אינוועסטירונגען אין דעם  

וואס רעכענט אריין   —ט  געביט, אריינגערעכנט דאס פאראויס ציען אונזער ׳אמעריקע קָאמּפיעטס׳ אק
עלעקטרָאניקס, ווי אויך באדייטנדע  -מיין ׳מייקרא אקט׳ צו שטיצן פארשונג און אנטוויקלונג פון מייקראָ 

פינאנצירונג פאר דעם היסטארישן ׳טשיּפס פאר אמעריקע׳ אקט. איך אפלאדיר גאווערנער האוקול אויף  
זייט צו פארשאפן  -ביי-ארבעטן מיט איר זייטאיר דרייסטע פירערשאפט און איך קוק ארויס אויף צו  

מיטלען וועלכע וועלן ערמעגליכן פאר אונזער ראיאן צו פירן דעם לאנד און וועלט אין  -שטיצע
 סעמיקאנדוקטאר פאבריצירונג.״  

  
טעק  -״ניו יארק איז שטענדיג געווען א פירער אין היי קאנגרעסמאן דזשאו מארעל האט געזאגט,

קריעיטס׳ מאנשאפט וועט העלפן ווייטער צעמענטירן יענע טראדיציע דורך   NYדער ׳אינאוואציע, און  
עלעקטרָאניקס  -וויכטיגע פארשונג און אנטוויקלונג אין די סעמיקאנדוקטאר און מייקראָ -שטיצן קריטיש

אינדוסטריעס. איך בין שטאלץ צו האבן באשטימט געווארן צו דעם קאנפערענץ קאמיטע אפירצוברענגען  
לעגיסלאציע וועלכע וועלן אויסניצן די סארטן   USICAפעדעראלע ׳אמעריקע קָאמּפיעטס׳ און  די

אייגנשאפטן פאר א טובה פאר אונזער נאציאנאלע עקאנאמיע. איך בין דאנקבאר צו גאווערנער האוקול  
כן  פאר איר צוזאמארבעט און איך קוק ארויס מיט חשק צו די בעפארשטייענדע ארבעט צו שטערקער מא

אמעריקע׳ס אלוועלטליכע פארמעסטערישקייט, מאכן וואקסן אונזערע עקאנאמישע אינטערעסן, און  
 אונטערהייבן אונזער ארבעטסקראפט.״ 

  
״איך פארמאג די זעלבע בליק ווי גאווערנער האוקול צו   קאנגרעסמאן דזשאמאל באומען האט געזאגט,

מאכן ניו יארק אונזער לאנד׳ס צענטער פון סעמיקאנדוקטאר אינאוואציע. אין צוגאב, טו איך קעמפן אין  
קאנגרעס אהיימצוברענגען פעדעראלע אינוועסטירונגען אין דעם ארט וועלכע וועלן זיין ווירקליך און  

ד. איך קוק ארויס מיט חשק צו ארבעטן מיט דער גאווערנער און איר נייע  יושר׳דיג טראנספארמירנ
מאנשאפט אפירצוברענגען די דזשָאבס צו קאמיוניטיס וועלכע נייטיגן זיך דערין, פולקאם ארויסלאזן די 

טעק גאונות פון אונזער סטעיט, און געבן פאר יעדן ניו יארקער א זיץ ביים טיש אין בויען דער  -היי
 ער עקאנאמיע.״  קומענד

  
״די גאווערנער האט אויסגעמאלדן צוויי אנגעזעענע   סטעיט סענאטאר נעיל ברעסלין האט געזאגט,

פירער, דעיוויד אנדערסאן און דר. דאגלעס גראוס, אנצופירן דעם אלבאני נענָאטעק קאמפלעקס׳ס 
אין וועלכע אלבאני סעמיקאנדוקטאר סטראטעגיע. מר. אנדערסאן און דר. גראוס זענען די פירער 

נענָאטעק קאמפלעקס נויטיגן זיך אויף צו ברענגען מער סעמיקאנדוקטאר ביזנעס צו ניו יארק סטעיט,  
   געניטשאפט דזשָאב אינדוסטריע ברענגט צו אונזער ראיאן.״ -אינאיינעם מיט די מעלות וואס דער הויכע

  
״קאנגראטולאציעס צו דעם   אגט,מיטגליד דזשאן טי. מעקדאנעלד דער דריטער האט געז-אסעמבלי

נייעם פירערשאפט מאנשאפט אויף אנפירן די אויפגאבע פאר׳ן אלבאני נענָאטעק קאמפלעקס. די 
ערפארענע פירער וועלן פארזיכערן אז אלבאני נענָאטעק וועט ווייטער שטייגן און זיין ביים סאמע פארנט 

ני נענָאטעק, א געדאנק געשטיצט דורך דער  פון אויפשטייגנדע אינדוסטריעס און געלעגנהייטן. אלבא
יאר צוריק, האט געמאכט וואקסן דער טעכנאלאגיע סעקטאר פון אונזער עקאנאמיע  20אסעמבלי איבער 

וועלכע האט געפירט צו פריוואטע סעקטאר אינוועסטירונג און קאריערע דזשָאבס וועלכע האבן 
דער נייער פירערשאפט    אן עקאנאמיע.פארשטערקערט און פארברייטערט אונזער קאפיטאל ראי

מאנשאפט גלייב איך איז דער ריכטיגער געמיש אזוי ווי אונזער פעדעראלע רעגירונג אנערקענט אונזערע 
אייגנשאפטן און שטארקייטן וועלכע איך גלייב וועלן פירן צו גרעסערע פעדעראלע און פריוואטע  



א דאנק אייך גאווערנער האוקול פאר ווייטער   ויס ניו יארק.אינוועסטירונג דא אין אונזער ראיאן און לענגא
   סאלידיזירן ניו יארק׳ס ארט אלס א פירער אין דעם סעמיקאנדוקטאר געביט.״

 
״ניו יארק סטעיט און דער קאפיטאל ראיאן זעצן   מיטגליד פעטרישע פעהי האט געזאגט,-אסעמבלי

ער פירער אין ארטיפישעל אינטעליגענץ און די  פאר ווייטער זיך צו צעמענטירן אלס דער נאציאנאל
טעכנאלאגיע פון מארגן. די באשטימונגען פון דעיוויד אנדערסאן און דר. דאגלעס גראוס ווייטערט דער  

אויפגאבע און וועט העלפן אוועקשטעלן אלבאני נענָאטעק קאמפלעקס אלס דער הויפט פארשונג און  
טיר פונ׳ם פארגעשלאגענעם ׳נאציאנאלער סעמיקאנדוקטאר אנטוויקלונג צענטער און די הויפטקוואר

געבויטע -טעכנאלאגיע צענטער׳. אינאיינעם מיט די נעכטיגע אויסמעלדונג איבער א פאראויס
׳וואדסווארט׳ לאבאראטאריע, זענען מיר אמבעסטן פלאצירט צו טראנספארמירן דעם סטעיט׳ס הערימען  

 עק.״  -ל ראיאן אויף דעם לאנד׳ס נעקסטער פארשונג דרייאפיס קאמפוס און אויפצושיסן דעם קאפיטא
  

״איך אפלאדיר דאס צולייגן דעיוויד אנדערסאן און   מיטגליד קערי וואערנער האט געזאגט,-אסעמבלי
דר. דאגלעס גראוס צו די סטעיט׳ס אנגייענדע פארשריטן אין ערנערן די סעמיקאנדוקטאר אינדוסטריע אין  

ציען די פראיעקטן און טעכנאלאגיע  -קענטעניס און ערפארונג וועלן העלפן פאראויס ניו יארק סטעיט. זייער
צו די טובה פון דער אינדוסטריע און די איינוואוינער פון דעם סטעיט. ניו יארק האט אלע געצייג און  

די   פארגעשריטענע פארשונג און אנטוויקלונג, און-מיטלען נויטיג אויף איינצופירן טעכנאלאגיש-הילפס
-אנטשלאסנקייט צו דער ניווא פירערשאפט וועט פארשטערקערן דעם סטעיט׳ס פאזיציע אין דעם קריטיש

 וויכטיגן און אנטוויקלענדן געביט.״  
  

״איך וויל ווארעם אויפנעמען דעיוויד אנדערסאן און דר.   אלבאני מעיאר קעטי שיהען האט געזאגט,
אויפגאבע אוועקצושטעלן דעם ׳אלבאני נענָאטעק  דאגלעס גראוס אלס די נייע פירער אין דער

קאמפלעקס׳ אלס א הויפט פארשונג און אנטוויקלונג צענטער און די הויפטקווארטיר פונ׳ם  
פארגעשלאגענעם ׳נאציאנאלער סעמיקאנדוקטאר טעכנאלאגיע צענטער׳. דעיוויד אנדערסאן און דר.  

דוסטריע און זיי ברענגען די וויסנשאפט און דאגלעס גראוס זענען איבערצייגטע פירער אין די אינ
קענטעניס נייטיג צו פירן דעם ׳ניו יארק צענטער פאר פארשונג, עקאנאמישע פארשריט, טעכנאלאגיע, 

אינזשינערונג און וויסנשאפט׳ צו איר נעקסטן קאפיטל פון אינאוואציע אןו סוקסעס. איך אפלאדיר  
עשעצטע סטראטעגישע פירער אנצופירן די דערהייטערנדע  ג-גאווערנער האוקול פאר באשטימען די פיל

וויכטיגע ארבעט צו פארשאפן ביליאנען דאלארען אין פעדעראלע פינאנצירונג און אויסהאלטן  -און קריטיש
 דעם קאפיטאל ראיאן סטאטוס אלס א הויפט צענטער פאר סעמיקאנדוקטאר פארשונג און אנטוויקלונג.״  

  
״פשוט געזאגט, איז נישט פאראן קיין  יוו דעניעל פי. מעקאוי האט געזאגט, אלבאני קאונטי עקזעקיוט

ארט בעסער פלאצירט אין דעם לאנד וואו עס זאל זיך געפונען דער ׳נאציאנאלער סעמיקאנדוקטאר 
פאלי׳ קאלעדזש פון נענָאסקעיל וויסנשאפט  SUNYטעכנאלאגיע צענטער׳. מיט אלבאני נענָאטעק און ׳

נג און א צאל הויפט אינדוסטריע פירער זענען מיר גרייט זיך תיכף צו נעמען צו די ארבעט  און אינזשינערו
און פארזיכערן אז אמעריקע קען פראדוצירן דרינגענדע נייטיגע מייקראטשיפס, וועלכע וועלן יעדע אין  

עסטן מיט כינע.  זייער רייע אראפטרייבן דעם פרייז פון פילע קָאנסּומער סחורות און אונז העלפן זיך פארמ
גאווערנער האוקול קומט זיך קרעדיט פאר׳ן צוזאמברענגען דעם מאנשאפט וואס פארמאגט די קענטעניס  

און ערפארונג צו פאטענציעל מאכן ניו יארק דעם צענטער פון דער גאנצער סעמיקאנדוקטאר 
 אינדוסטריע.״  

  

נטווארטליך געווען פאר פארשנעלערן  אמעריקעס׳ איז אנדערסאן פארא SEMIאין זיין אויפגאבעס ביי ׳
אינדוסטריע סטאנדארטן, שתדלנות, קאמיוניטי אנטוויקלונג, פארשטעלונגען, און פראגראמען און  

מיטגלידער אין די פאראייניגטע שטאטן און ארום   SEMIפארוואלטעט און ערנערטע באציאונגען מיט 
באשטאנדטיילן אין אינדוסטריע, רעגירונג און   דער גארער וועלט, ווי אויך מיט ארטיגע פאראיינען און 

אקאדעמיע. ער האט שוין פירערשאפט פאסטנס ביי ׳פעירטשיילד׳ סעמיקאנדוקטאר, נאציאנאלע  



סעמיקאנדוקטאר, די סעמיקאנדוקטאר אינדוסטריע סופלייערס פאראיין, און ׳סעמאטעק׳. אנדערסאן איז 
טעכנאלאגיעס, און האט פריער געהאלטן עקזעקיוטיוו   און פארזיצער פון ׳נאוואטי׳ CEOאויך געווען 

טעכנאלאגיעס. אנדערסאן האט א   SVTCאון  ATDFפירערשאפט פאסטנס פאר אנטוויקלונג פאבריקן 
BS MSE   פון ׳ּפּורדּו׳ אוניווערסיטעט און אןMBA   פון ׳נאסאן׳ קאלעדזש מיט ווייטערדיגע דאקטאראט

 שטודיעס אין אינדוסטריעלע אינזשינערונג ביי אריזאנע סטעיט אוניווערסיטעט.  
  

קריעיטס׳, און איצט    NYדר. גראוס איז דער געוועזענער פרעזידענט און געוועזענער פארזיצער פון ׳
חדשים׳דיגע טערמין אלס א זעלבסטשטענדיגע -שליסט זיך אן מיט דער ארגאניזאציע פאר א זעקס

קאנטראקטאר. ער האט געבויט אן ערפאלגרייכע קאריערע איבערשפאנעדיג צענדליגע יארן אין  
האט דר. גראוס  2009ביז  2006עלעקטרָאניקס. פון -מיקאנדוקטאר און פארגעשריטענע מייקראָ סע

טשעין ביי  -סערווירט אלס סיניָאר וויצע פרעזידענט פון טעכנאלאגיע אנטוויקלונג, פאבריצירונג און סּוּפליי
׳גלאבאל פאונדריס׳   ׳עדווענסד מייקרא דעווייסעס׳. אין זיין ראלע האט ער געהאלפן אנפירן דאס שאפן

גרעסטער געאייגנטע סעמיקאנדוקטאר פאבריק. ער  -אין ָאּפסטעיט ניו יארק, וואס איז איצט דער צווייט
פון ׳גלאבאל פאונדריס׳ און אויפגעזען די פארברייטערונג פון פירנדע   CEOהאט סערווירט אלס גרונדער 

ניו יארק. דר. גראוס האט גראדואירט פון   פארשריטן אין טעכנאלאגיע אין סינגעּפאר, דייטשלאנד און
אין מאטריאלן  Ph.Dאון  BS, MSאון א  MBAרענעסעלער פאליטעכניק אינסטיטוט מיט אן 

 אינזשינערונג. 
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