אויף תיכף ארויסצוגעבן4/25/2022 :

גאווערנער קעטי האוקול

גאווערנער האוקול אנאנסירט דעם ׳גרענד אָ וּפענינג׳ פונ׳ם ׳וואלפסּפיד׳  1ביליאן דאלערדיגע
טעכנאלאגיש פארגעשריטענע סיליקאָ ן קאַ רבייד פאבריק אין דער מאוהאק וואלי
די וועלט׳ס גרעסטע סיליקאָ ן קאַ רבייד פאבריק וועט שטיצן וואקסנדע עלעקטרישע אויטא G4 ,און
 G5מאביל ,און אינדוסטריעלע מארקעטס
נייע איינריכטונג איז א באדייטנדע טריט אין שטיצן דער יו-עס סּוּפליי-טשעין פאר פארגעשריטענע
פאבריצירונג און סעמיקאנדוקטארס
גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן דעם גרענד אָ וּפענינג פונ׳ם ׳וואלפסּפיד׳ -200מילימעטער
סיליקאָ ן קאַ רבייד פאבריק ביי ם ׳מארסי נאנאצענטער׳ ,וואס געפונט זיך אויפ׳ן סטעיט אוניווערסיטעט פון
ניו יארק פאליטעכניק אינסטיטוט קאמפוס אין מארסי אין אניידע קאונטי .׳וואלפסּפיד׳ ,דער
אלוועלטליכער פירער אין סיליקאָ ן קאַ רבייד טעכנאלאגיע און פראדוקציע ,האט פארשפראכן צו שאפן
איבער  600נייע דזשאָ בס ביים נייעם איינריכטונג אינערהאלב די ערשטע אכט יאר פון אפעראציע .אין
צוגאב וועט דער קאמפאני צושטעלן אינטערנשיפס און אויספארשונג פאסטנס פאר סטודענטן וועלכע
שטודירן אין סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק ,צו העלפן פאראויס-ברענגען א מעניופעקטשורינג-
אריע נטירטע ארבעטסקראפט אנטוויקלונג איניציאטיוו לענגאויס דעם סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק
סיסטעם .׳וואלפסּפיד׳ ארבעט אקטיוו מיט בילדונג און ביזנעס צוזאמארבעטער לענגאויס דעם ראיאן
אוועקצושטעלן א שטארקע פייפליין פאר׳ן קומענדיגן דור פון הויכע קוואליטעט ,היי-טעק דזשאָ בס אין
דער מאוהאק וואלי ,אריינגערעכנט אזעלכע אין פארגעשריטענע פאבריצירונג.
״דורך באנייען דעם נייעם טשיּפ פאבריק ערפילן מיר אונזער צוזאג צו זיין דער מערסט ביזנעס-
פריינטליכע און ארבעטער -פריינטליכע סטעיט אין דעם לאנד ,און גלייכצייטיג צעמענטירן ניו יארק אלס די
נאציאנאלע צענטער פאר סעמיקאנדוקטאר פראדוקציע,״ האט גאווערנער האוקול געזאגט .״ארבעטער
אין די מערסט טעכנאלאגיש פארגעשריטענע אינדוסטריעס ווי ׳וואלפסּפיד׳ וועט באקרעפטיגן דעם
צוקונפט פון ניו יארק דורך ברענגען גוט-באצאלטע דזשאָ בס און בילדונגס געלעגנהייטן צו אזעלכע סארטן
קאמיוניטיס ,הארט דא אין מארסי .מיין אדמיניסטראציע טוט אפשאפן יעדעס אפהאלט אויף אוועקשטעלן
אויפשטייגנדע אינדוסטריעס פאר ערפאלג אין אונזער סטעיט ,און איך דאנק ׳וואלפסּפיד׳ פאר דעם
פובליק-פריוואטן צוזאמארבעטשאפט.״
הויפט עקזעקיוטיוו באאמטער פון ׳וואלפסּפיד׳ גרעג לאו האט געזאגט ,״אונזער סטראטעגישע
פארברייטערונג צו דע ר מאוהאק וואלי איז דער נעקסטער קאפיטל אין דעם דערפרייענדן געשיכטע פון
׳וואלפסּפיד׳ .די נויט פאר סיליקאָ ן קאַ רבייד איז ריזיג אין דער צייט וואס מיר קוקן ארויס צו א
טעכנאלאגישע צוקונפט אמבעסטן צוגעגרייט פאר ענערגיע-גינציגקייט און שטאנדהאפטיגקייט .מיר
זענען זייער גליקליך צו האבן געלאנדעט אין דער מאוהאק וואלי ראיאן — אן ארט וואס איז רייך אין
טאלאנט ,טרייב-כוח און פאטענציעל פאר׳ן צוקונפט.״

די עפענונג פון דעם מאוהאק וואלי ׳וואלפסּפיד׳ פאבריק קומט אין א העכסט-נייטיגע צייט ווען עס געפונט
זיך איבער דער גארער וועלט א מאנגל אין סעמיקאנדוקטארס אדער ׳טשיּפס׳ ,וועלכע איז ערגער
געמאכט דורך דער קאָ וויד 19-פאנדעמיע .׳וואלפסּפיד׳ האט זיך אונטערגענומען אוועקצושטעלן א
סיליקאָ ן קאַ רבייד קארידאר אויפ׳ן מזרח-בארטן פון די פאראייניגטע שטאטן ,איינגעהאנקערט אין דער
מאוהאק וואלי פאבריק און איר הויפטקווארטיר און מאטריאלן אפעראציעס אין נאָ רט קעראליינע.
די מאוהאק וואלי פאבריק וועט דראמאטיש העכערן קאפאציטעט פאר די ׳וואלפסּפיד׳ ביזנעס און שטיצן
דער סעמיקאנדוקטאר אינדוסטריע טראנזיציע פון סיליקאָ ן אויף סיליקאָ ן קאַ רבייד .סיליקאָ ן קאַ רבייד וועט
זיין נייטיג פאר עלעקטרישע אויטאס ,באנייבארע ענערגיע און ענערגיע סטאָ רעדזש ,און מאכן פארשריטן
אין אינדוסטריעלע אפליקאציעס .דער פראיעקט איז א הויפט ביישפיל פון וויאזוי ניו יארק קען העלפן
סעמיקאנדוקטאר קאמפאניס פון יעדע גרויסקייט ,און איבערהוי פט פאבריצירער ,דורך סערווירן אלס א
הויפט צענטער און הויפטקווארטיר פון דעם נאציאנאלן סעמיקאנדוקטאר טעכנאלאגיע צענטער
( .)NSTCבשעת עס איז אנגעגאנגען קאנסטרוקציע אין מארסי ,האט ׳וואלפסּפיד׳ געקענט זיך אנשליסן
מיט ׳ NYקריעיטס׳ צו פירן אירע וועיפער פראצעסן און קוואליפיצירן געצייג ביי דעם אלבאני נענאָ טעק
קאמפלעקס בעפאר אריבערפירן די געצייג און אויסריכטונגען צו דעם לעצטנס-פארענדיגטן פאבריק ,וואס
רעדוצירט די צייט פון פערטיגן דעם טשיּפ אויסשטעל-פלאן ביז טשיּפ פראדוקציע .גאווערנער האוקול איז
געווען א שטארקע אדוואקאט פאר׳ן פלאצירן דעם  NSTCביי דעם אלבאני נענאָ טעק קאמפלעקס ,דער
מערסט פארגעשריטענע ,פובליק-באזיצטע -300מילימעטער סעמיקאנדוקטאר פארשונג און אנטוויקלונג
פאבריק אין צפון אמעריקע און איינע פון די מערסט טעכנאלאגיש פארגעשריטענע ערטער אין דער
וועלט.
מיט׳ן פאקוסירן אויף דער מאוהאק וואלי קאמיוניטי ,האט ׳וואלפסּפיד׳ אויסגעארבעט א וויכטיגע
צוזאמארבעט מיט ׳ּ SUNYפאָ לי׳ וואס וועט פארברייטערן בילדונגס וויסנשאפט ,טעכנאלאגיע,
אינזשינערונג און מאטעמאטיקס געלעגנהייטן פאר סטודענטן .דאס איז כולל אן  2,000,000דאלערדיגע
פראגראם איבער א  -10יעריגע צייט אפשניט און דאס שאפן צוויי באשאנקענע איינגעשטעלטע פארזיצער
פאסטנס דורך א  1,500,000דאלערדיגע פאָ נד איבער א פינף-יעריגע צייט אפשניט ,וואס האט זיך
אנגעהויבן אין אוגוסט .2020
די סקאָ לערשיפ שטיצע וועט העלפן פארזיכערן סטודענטן פון היסטאריש אונטערסערווירטע אדער
באזייטיגטע קאמיוניטיס ,ווי אויך די מיט באדייטנדע פינאנציעלע נויט ,האבן מער צוטריט צו די בילדונגס
געלעגנהייטן וועלכע וועלן זיי גרייט מאכן פאר אויסצייכענונג אלס טייל פון דעם מארגנדיגער היי-טעק
ארבעטסקראפט .ביז אהער איז שוין געשאנקען געווארן א סה״כ פון  46,000דאלער צו ׳ּ SUNYפאָ לי׳
סטודענטן ביי סיי אלבאני און סיי יוטיקע קאמפוסן וועלכע זענען פאראינטערעסירט נאכיאגן א קאריערע
אין דער סעמיקאנדוקטאר אינדוסטריע .עס געפונען זיך ביילויפיג  24סטודענטן ׳וואלפסּפיד׳ שולער.
׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ ( )ESDהאט באזארגט ביז  500מיליאן דאלער אין פונקציע-באזירטע
קאפיטאל גרענטס פאר א טייל פון די קאסטן פון קאנסטרוקציע ,אויסשטאטענדיג דער נייער איינריכטונג
און איינשאפן און אינסטאלירן געצייג ,ווי אויך  1מיליאן דאלער אין עקסעלסיאָ ר דזשאָ בס שטייער
קרעדיטס SUNY .האט זיך אויך פארפליכטעט צו אן אייניגע סומע ביישטייערונג ביז  5מיליאן דאלער אין
סעמיקאנדוקטאר-פארבינדענע פארשונג געלטער פון ׳וואלפסּפיד׳ פאר׳ן  SUNYסיסטעם.
׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ אמטירנדע קאמיסיאנערין און פרעזידענט און -CEOדעזיגנירט
האוּפ נייט האט געזאגט ,״די עפענונג פון דעם ׳וואלפסּפיד׳ סיליקאָ ן קאַ רבייד טשיּפ פאבריק אין מארסי
וועט זיין א טראנספארמאציאנעלע פאר סיי דער מאוהאק וואלי ראיאן און ניו יארק סטעיט .פון ערשטן
טאג ,הא ט ׳וואלפסּפיד׳ זיך אריינגעווארפן אין די ארבעט ,געמאכט באדייטנדע אינוועסטירונגען אין

ארבעטסקראפט אנטוויקלונג ,אויפגענומען גראדואירער פון דעם  SUNYסיסטעם און האט צוריק געגעבן
צו דער קאמיוניטי וואס זיין רופן איצט זייער היים ארט .איך קען נישט זיין שטאלצער פון די צוזאמארבעט
וואס מיר האבן צוזאמען געשאפן ,און איך בין באגייסטערט פאר׳ן צוקונפט פון ׳וואלפסּפיד׳ און דעם
ראיאן ,און די טריט וואס מיר האבן גענומען צו מאכן וואקסן דער סעמיקאנדוקטאר אינדוסטריע אין ניו
יארק סטעיט.״
ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט קאמיסיאנערין ראבערטא רירדאן האט געזאגט ,״איך
גראטוליר ׳וואלפסּפיד׳ אויף דעם גרייכפונקט און איך דאנק די קאמפאני פאר׳ן זיין א טרייבער פון
עקאנאמישע געלעגנהייט פאר דער מאוהאק וואלי .דער לעיבאר דעפארטמענט שטאלצירט זיך ווייטער
א רויסצוהעלפן ׳וואלפסּפיד׳ מיט אירע ארבעטסקראפט געברויכן .צי עס איז דורך אונזער ניו יארק סטעיט
דזשאָ ב באנק ,קאריערע פראגראמען ,אדער סיי וועלכע פון אונזערע פילע אנדערע שטיצע-מיטלען,
בלייבן מיר אנטשלאסן צו פארזיכערן אז ביזנעסער זענען באהאפטן צו הויך-געניטע ארבעטער לענגאויס
ניו יארק סטעיט.״
סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק צווישנצייטיגע קאנצעלאר דעבארע עף .סטענלי האט געזאגט,
״ SUNYשטאלצירט זיך מיט אונזער ראלע צו העלפן אנפירן אינאוואציע אין פארגעשריטענע
פאבריצירונג און עלעקטרישע געצייג ,דורך צוציען די בעסטע און מערסט טאלאנטפולע איינגעשטעלטע צו
אונזערע קאמפוסן ,צושטעלנדיג פארשונג געלעגנהייטן פאר אונזערע סטודענטן און אנטוויקלען און
ארויסשטעלן נייע ארבעטסקראפט אנטוויקלונג פראגראמען .די צוזאמארבעט ביי ׳וואלפסּפיד׳ איז א גאר
גוטע ביישפיל ,און וואלט נישט מעגליך געווען אן די פירערשאפט פון גאווערנער קעטי האוקול ,׳SUNY
ּפאָ לי׳ און ׳וואלפסּפיד׳.״
׳ NYקריעיטס׳ פרעזידענט דעיוויד אנדערסאן האט געזאגט ,״די היינטיגע עפענונג פון ׳וואלפסּפיד׳ אין
דער מאוהאק וואלי איז א פערפעקטער ביישפיל פון וויאזוי ניו יארק׳ס פובליק-פריוואטע
צוזאמארבעטשאפטן טוען ערפאלגרייך צוציען אינוועסטירונג ,מאכן וואקסן וויכטיגע אינדוסטריעס און
אויפטרייבן דזשאָ בס פאר ניו יארקער .׳ NYקריעיטס׳ איז א הויפט צוזאמארבעטער אויף דעם
היסטארישן פראיעקט און עס פריידט אונז אז אין דער צייט וואס ׳וואלפסּפיד׳ האט געבויט איר נייע
פאבריק ,האט די קאמפאני געקענט ניצן ערשטראנקיגע איינריכטונגען ביי דעם אלבאני נענאָ טעק
קאמפלעקס אויף אמבעסטן אויסצוארבעטן זייער פראצעס און אויספרובירן געצייג ,פארשנעלערן די צייט
עס וועט נעמען ביז פראדוקציע אין מארסי.״
סטעיט אוניווערסיטעט פ ון ניו יארק פאליטעכניק אינסטיטוט אמטירנדע פרעזידענט דר .טאד עי.
לאורסען האט געזאגט ,״׳ּ SUNYפאָ ליטעכניק אינסטיטוט׳ שטאלצירט זיך מיט׳ן זיך אנשליסן מיט
גאווערנער קעטי האוקול אין גראטולירן ׳וואלפסּפיד׳ בשעת זיי באנייען זייער טעכנאלאגיש גאר
פארגעשריטענע מאוהאק וואלי פאבריק .דער ארט האלט איצט אויסערגעווענטליכע פאטענציעל פאר
אונזער ראיאן ,ניו יארק סטעיט און איבערהויפט אונזערע גראדואירער וועלכע זענען גוט-צוגעגרייט פאר
די סארטן טעכנאלאגיש פארגעשריטענע קאריערעס וועלכע וועלן זיין צו באקומען .איך בין דאנקבאר פאר
אונזע ר צוזאמארבעט מיט ׳וואלפסּפיד׳ ,וועלכע באקרעפטיגט געצילטע ,סעמיקאנדוקטאר-צענטרירטע
סדרי לימוד און שטעלט צו נייע היי-טעק געצייג ביי ׳ּ SUNYפאָ לי׳ דורך דעם  250,000דאלערדיגן
׳וואלפסּפיד קוריקולום געשאנק׳; הייבן היסטאריש אונטערסערווירטע סטודענטן דורך סקאָ לערשיפ
געלעגנהייטן פון דעם ׳וואלפסּפיד׳  2,000,000דאלערדיגן סקאָ לערשיפ פראגראם איבער צען יאר; און
באזארגן  1,500,000דאלער אוועקצושטעלן דעם דר .דזשאן עדמאנד און דר .דזשאן פאלמאור ׳SUNY
ּפאָ ליטעכניק אינסטיטּוט׳ באשאנקענע איינגעשטעלטע פארזיצער פאסטנס; אלע פון וועלכע זענען די
פונדאמענטן פון די אנגייענדע פארברייטערונג פון וויסנשאפט ,טעכנאלאגיע ,אינזשינערונג און
מאטעמאטיקס געלעגנהייטן פאר סטודענטן ביי ׳ּ SUNYפאָ לי׳.״

סטעיט סענאטאר דזשאסעף א .גריפא האט געזאגט ,״די עפענונג פון ׳וואלפסּפיד׳ ביי דעם ׳מארסי
נאנאצענטער׳ אויף דעם ׳ּ SUNYפאָ ליטעכניק אינסטיטוט׳ קאמפוס אין מארסי איז דער רעזולטאט פון א
פאראויס -דענקנדע וויזיע און א גרויסע מאס שווערע ארבעט דורך א צאל ארטיגע באאמטע און
עקאנאמישע אנטוויקלונג ארגאניזאציעס .׳וואלפסּפיד׳ וועט פארבעסערן און פארשטערקערן קאמיוניטיס
א ון ביישטייערן צו דעם צוקונפטיגן עקאנאמישן וואוקס און לעבהאפטקייט פון די מאוהאק וואלי און
אָ ּפסטעיט ניו יארק.״
אסעמבלי מיטגליד מעריען בוטענשאן האט געזאגט ,״עס האט מיך געפריידט זיך צו באטייליגן אין
דעם גרענד אָ וּפענינג פון דעם ׳וואלפסּפיד׳ מאוהאק וואלי פאבריק אין מארסי .טעכנאלאגיע ווערט גיך
מער און מער פארגעשריטן ,און קאמפיוטער טשיּפס זענען א נייטיגע באשטאנדטייל פאר אזויפיל
אינדוסטריעלע און קאָ נסּומער פראדוקטן .איך בין שטאלץ אז דער טעכנאלאגיש פארגעשריטנסטע
פאבריצירונג איינריכטונג עפנט זיך אין אונזער ראיאן .עס איז באגייסטערנד צו זען א פאבריק אין אונזער
קאמיוניטי פראדוצירט דעם נעקסטן דור סיליקאָ ן קאַ רבייד פראדוקטן .די מאוהאק וואלי טוט אנבאטן
ריזיגע אוצרות פאר פארגעשריטענע פאבריצירונג מיט יונגע וויסנשאפטלער און אינזשינערן ווערן
טרענירט הארט דערנעבן ביי ׳ּ SUNYפאָ לי׳ און פארגעשריטענע פארשונג קומט פאר ביי דעם יו-עס עיר-
פ אָ רס פארשונג לאבאראטאריע אין ראום ,די קאמיוניטי פארטרעט אן אידעאלע עקא-סיסטעם פאר היי-
טעק פאבריצירונג .איך קוק ארויס מיט חשק צו די קומענדע אנטוויקלונגען אין דעם געביט.״
אניידע קאונטי עק זעקיוטיוו אנטאני דזשעי .פיצענטע דזשוניאר האט געזאגט ,״די היינטיגע עפענונג
פון ׳וואלפסּפיד׳ איז דער הויכפונקט פון  20יאר שווערע ארבעט און אנטשלאסנקייט .א דאנק פאר גרעג
לאו און זיין טיעם פאר׳ן זיין אזעלכע אויסגעצייכנטע צוזאמארבעטער .זינט דעם ערשטן טאג האבן מיר
געוואוסט אז דאס איז די ריכטיגע צוזאמשטעל .׳וואלפסּפיד׳ איז א פירער אין ערמעגליכן איינע פון די
שנעלסט-וואקסנדע און וויכטיגע טעכנאלאגיעס — עלעקטרישע אויטאס — און איצט אניידע קאונטי און
דער ראיאן זענען ביים צענטער פון דעם טראנספארמירנדע אינדוסטריע .פאר אניידע קאונטי איז נאך
דאס בעסטע צו ערווארטן.״
יוטיקע מעיאר ראבערט פאלמיערי האט געזאגט ,״די עפענונג פון ׳וואלפסּפיד׳ צייגט אז ווען מיר
ארבעטן אלע אינאיינעם אז גאר גרויסע זאכן קענען געשען אין דעם גרעיטער יוטיקע ראיאן .׳וואלפסּפיד׳
איז אן אונטערצינד -כוח וואס וועט ענדערן דעם לאנדשאפט פון אונזער שטאט ,קאונטי און סטעיט .עס
איז אויך א צייכן אויף ווי ווייט מיר זענען אנגעקומען און וויפיל עס איז נאך מעגליך פאר׳ן צוקונפט פון
אונזער ראיאן .איך וויל דאנקען גאווערנער האוקול פאר איר פעסטע שטיצע אין דורכזען דעם פראיעקט
ביז׳ן סוף ,און איך קוק ארויס מיט חשק צו ארבעטן מיט איר אינאיינעם צו בויען אויפ׳ן צוקונפט וואס דער
׳מארסי נאנאצענטער׳ האט געהאלפן ערמעגליכן.״
שטאט ראום מעיאר דזשעקעלין עם .איזא האט געזאגט ,״די מאוהאק וואלי האט גענומען א גוט-
פארדינטער זיג טענצל היינט אזוי ווי מיר האבן עמטליך אויפגענומען ׳וואלפסּפיד׳ צו אונזער קאמיוניטי.
נאך צענדליגע יארן צוגרייטן דעם ארט און גלאבאלע רעקלאמירונג אוועקצושטעלן אונזער ראיאן אלס א
פירער אין דעם נעקסטן דור פון טשיּפ אנטוויקלונג ,וועט ׳וואלפסּפיד׳ ווערן דעם פארהאנקערונג ארט
וואס וועט אוועקשטעלן דער מאוהאק וואלי אלס א פירער אין דער פארגעשריטענער פראדוקציע פון
וועיפערס וועלכע פארמאגן סיליקאָ ן קאַ רבייד .די קאמפאני האט שוין געמאכט אן אינוועסטירונג אין
סקאָ לערשיפס און פייפליין אנטוויקלונג פון דעם ארבעטסקראפט ביי ׳ּ SUNYפאָ לי׳ און  ,MVCCוואס
וועט פירן צו היי-טעק ארבעט געלעגנהייטן אין דעם נייעם מאוהאק וואלי פאבריק .דאס וואלט נישט
מעגליך געווען אן די שטיצע פון גאווערנער האוקול ,׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ EDGE ,און
אונזערע ארטיגע און סטעיט באאמטע אלע ארבעטן אינאיינעם צו ערמעגליכן דער מאוהאק וואלי׳ס היי-
טעק קארידאר׳ס אנגייענדע וואוקס פאר צענדליגע יארן אין דער צוקונפט און פארשטערקערן אונזער

געגנט׳ס מעגליכקייט צוצוציען דאס שענסטע און דאס בעסטע צו די נייע און אויפשטייגנדע
טעכנאלאגיעס.״
מאוהאק וואלי  EDGEפרעזידענט און  CEOסטיווען דימעאו האט געזאגט ,״ניו יארק סטעיט און
אונזערע ארטיגע צוזאמארבעטער אין רעגירונג האבן געמאכט פעסטע אונטערנעמונגען איבער׳ן
פארלאפענעם צענדליג-יאר צו ווייטער הייבן דעם אָ ּפסטעיט׳ס פאזיציע אלס א פירער אין
סעמיקאנדוקטאר פארשונג און פאבריצירונג מיט אינוועסטירונגען אין ׳מארסי נאנאצענטער׳ און דעם I-
 90אינאוואציע קארידאר .די אינוועסטירונגען צו שאפן א ווירקליך שאָ וועל-גרייטע ארט ,אינאיינעם מיט א
שטארקע צוזאמארבעטער ביי ׳ּ SUNYפאָ ליטעכניק אינסטיטוט׳ און מאוהאק וואלי קאמיוניטי קאלעדזש,
האבן געשאפן א סביבה וואס איז קריטיש-וויכטיג געווען צו פארזיכערן ׳וואלפסּפיד׳ אלס אן אנקער
טענאנט ביי ׳מארסי נאנאצענטער׳ .מיר ווילן דאנקען גאווערנער קעטי האוקול און עמפייער סטעיט
דעוועלאפמענט פאר זייער שטיצע אין אויסארבעטן פלענער צו בויען דעם  I-90סעמיקאנדוקטאר און
פארגעשריטענע עלעקטראניקס קארידאר וועלכע באהעפט דעם קאפיטאל ראיאן מיט׳ן יוטיקע-ראום און
סירעקיוס  , MSAוועלכע וועלן געניסן מיט׳ן אפווארטנדע דורכפירן פעדעראלע לעגיסלאציע צו שטיצן דעם
סעמיקאנדוקטאר און פארגעשריטענע עלעקטראניש סעקטאר.״
פון אנהויב אן פון איר אדמיניסטראציע האט גאווערנער האוקול באטאנט די וויכטיגקייט פון פארזיכערן ניו
יארק סטעיט׳ס ראלע אין אנטוויקלען א באפעסטיגטע עקא-סיסטעם אין פארגעשריטענע פאבריצירונג,
און אלס טייל פון דער היי -יעריגער סטעיט בודזשעט וועט ניו יארק סטעיט פארשפרעכן צוצושטעלן ביז
 200מיליאן דאלער פאר׳ן ׳פאקוסירטע אטראקציע פון שאָ וועל-גרייטע ערד-טיילן ניו יארק׳ פראגראם.
 FAST NYאיז געאייגנט אונטערצוצינדן ניו יארק׳ס שאָ וועל-גרייטקייט צוצוציען היי-טעק פאבריצירונג,
איבערהויפט סעמיקאנדוקטאר פאבריצירונג ,צו דעם סטעיט.
אין צוגאב האט דער גאווערנער פארשפראכן איבער  350מיליאן דאלער דורכ׳ן סטעיט בודזשעט צו
שטיצן ווייט-גרייכנדע ,היסטארישע און קאארדינירטע אינוועסטירונג אין ארבעטסקראפט אנטוויקלונג
לענגאויס סטעיט אגענטורן און אויטאריטעטן .דער ניו יארק סטעיט אפיס פון סטראטעגישע
ארבעטסקראפט אנטוויקלונג ביי  ESDוועלן אויסניצן ESD׳ס באציאונגען מיט ארבעטסגעבער צו העלפן
אידענטיפיצירן ארבעטסגעבער באדערפענישן ,אויסארבעטן צוגעפאסטע ראיאנישע טרענירונג
סטראטעגיעס און שטיצן פראגראמען צו טרענירן ניו יארקער אין די געניטשאפטן נייטיג פאר ערפאלג אין
הויכע-פארלאנג געביטן ,ווי צ.ב.ש .סעמיקאנדוקטאר און פארגעשריטענע פאבריצירונג.
דער אפיס וועט ארבעטן אינאיינעם מיט די ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס ,דער לעיבאר
דעפארטמענט ,די סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק און דער סיטי אוניווערסיטעט פון ניו יארק און
אנדערע צוזאמארבעטער צו פארזיכערן קאארדינירטע טרענירונג און ארבעטסקראפט סטראטעגיעס.
בייגזאמע גרענטס און קאפיטאל צו ווערן אנגעפירט דורכ׳ן ניו יארק סטעיט אפיס פון סטראטעגישע
ארבעטסקראפט אנטוויקלונג וועלן שטיצן טעכנאלאגיש-פארגעשריטענע געניטשאפט טרענירונג ארבעט
לענגאויס די ראיאנען פון ניו יארק סטעיט.
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