
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2/ 2022/5 للنشر فوًرا:

 
 

  مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمية  لمبادرةعشرة الثانية الدورة  إطالق عن تعلن  هوكول الحاكمة
    

ستحدد المجالس اإلقليمية احتياجات القوى العاملة ألصحاب العمل وتوصي بالمشاريع ذات األولوية التي تدفع األهداف 
   اإلستراتيجية االقتصادية لكل منطقة

  اآلن. مفتوحة طلبات التمويل الموحدة لوالية نيويورك
  

 REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENTيتوفر دليل أعضاء مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمية )
REDCCOUNCIL, هنا ( حول عملية هذا العام اآلن   

   
    

تشمل  أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن انطالق الجولة الثانية عشرة من مبادرة مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمية.
 10الجولة الثانية عشرة منحة رأس مالية أساسية وتمويل ائتمان الضريبي ليتم دمجهما مع مجموعة واسعة من البرامج من 

مليون  150وكما هو الحال مع الجولة الحادية عشرة، سيتوفر مبلغ  لمشاريع المستقبلية.وكاالت تابعة للوالية ستوفر التمويل ل
دوالر من أموال المنح المقدمة من مؤسسة تطوير نيويورك للمشاريع على أساس مستمر من أجل االستجابة لالحتياجات  

   العاجلة للمجتمعات.
 

"لقد كانت مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية تحويلية للمجتمعات في جميع أنحاء الوالية وسنواصل  قالت الحاكمة هوكول،
نتصدى من خالل الجولة الثانية عشرة إلحدى أكبر   دعم المشاريع المؤثرة التي تتوافق مع األهداف اإلستراتيجية لكل منطقة."

ادية لواليتنا من خالل دعم سكان نيويورك في تطوير المهارات التي  في استراتيجية التنمية االقتص -والفرص  -التحديات 
( استراتيجيات لضمان حصول أصحاب العمل في الصناعات  REDCسيحدد ) يحتاجون إليها للنجاح اليوم وفي المستقبل.

ول إلى نيويورك أكثر  النامية على العمالة الماهرة التي يحتاجون إليها ليكونوا قادرين على المنافسة مما يساعد على الوص
  ازدهاًرا للجميع."

   
هذا العام، ستعطي مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية األولوية لتنمية القوى العاملة مع التركيز بشكل خاص على تطوير  

كل وتمويل برامج التدريب والتوظيف التي تلبي االحتياجات الحالية والمستقبلية لمواهب أصحاب العمل في الوالية و
كجزء من هذا التركيز على النمو العادل سيعمل كل مجلس إقليمي بالتنسيق مع مؤسسة تنمية إمباير ستيت  منطقة.

(Empire State development, ESD ومكتب تطوير القوى العاملة االستراتيجية الجديد لوضع استراتيجية إقليمية )
أصحاب العمل في تلك المنطقة من الوالية. ستسعى المجالس  مخصصة تحدد الوظائف والمهارات المحددة التي يحتاجها  

   ( بعد ذلك إلى تمويل البرامج التي تساعد العمال على تلبية هذه االحتياجات المحددة.ESDاإلقليمية و )
   

تحت قيادة الحاكمة هوكول تعمل الوالية باستمرار على تحسين عملية المجلس اإلقليمي لتعظيم التأثير في كل منطقة. وهذا  
   ( والتركيز على المواهب باعتبارها ركيزة للنمو االقتصادي العادل.REDCيشمل تدابير لتعزيز الشفافية وتبسيط عمل )

     
   قائمة جرد القوى العاملة اإلقليمية

والغرض   (.ESDفي وقت سابق من هذا العام، أنشأت الحاكمة هوكول مكتب تنمية القوى العاملة االستراتيجية الجديد ضمن )
( في العمل مع الشركات في والية نيويورك لإلبالغ عن تصميم برامج تدريب  ESD) من المكتب هو االستفادة من خبرة

لقوى العاملة. تتمثل مهمة المكتب في مساعدة سكان نيويورك على اكتساب المهارات والفرص للنجاح في المجاالت وتوظيف ا
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ستعمل نيويورك من خالل ضمان حصول أصحاب العمل في هذه الصناعات على إمكانية الوصول إلى العمالة  النامية. 
   الماهرة عالية الجودة على تحسين وضعها التنافسي ومساعدة موظفيها على الحصول على فرص أكبر لالزدهار.

 
ستنشئ   حتياجات القوى العاملة واالتجاهات والفرص.سيستفيد المكتب من خبرة المجالس اإلقليمية التي تمتلك معرفة محلية با 

المجالس اإلقليمية "قائمة جرد للقوى العاملة اإلقليمية" لتحديد احتياجات القوى العاملة في كل منطقة في مرحلة ما بعد 
المنح الجديدة   ( والمجالس اإلقليمية بمراجعة طلبات الحصول على برامجESDالجائحة. سيكون هذا بمثابة دليل بينما تقوم )

   التي سيتم تقديمها في وقت الحق من هذا العام.
   
شامالً عبر اإلنترنت   استبياناً  -بالشراكة مع مجلس األعمال بوالية نيويورك  -إلثراء هذا الجهد ، طورت والية نيويورك  

للحصول على تعليقات حيوية من الشركات حول المهارات المطلوبة للعمال ليكونوا ناجحين في اقتصاد اليوم المعقد وكيف 
يمكن لنيويورك أن تستعد وتضع قوتها العاملة لخدمة احتياجات الشركات بشكل أفضل. سيضمن هذا النهج الذي يحركه الطلب 

إمكانية الوصول إلى التعليقات في الوقت الفعلي بشأن الوظائف والمهارات المطلوبة إلثراء جهود تطوير أن تتمتع نيويورك ب
   القوى العاملة على مستوى الوالية وعلى المستوى اإلقليمي.

    
   طلب التمويل الموحد

 ,Consolidated Funding Applicationستحدد المجالس اإلقليمية المشاريع المقدمة من خالل طلب التمويل الموحد )
CFA وهو التطبيق الوحيد للوالية لموارد الوالية ويتضمن برامج من العديد من الوكاالت. وهو مصمم لمنح المتقدمين ،)

كة من أموال المنح واالعتمادات الضريبية من عشرات البرامج  للمشروع وصوالً سريعًا ومبسًطا إلى مجموعة مشتر
ستراجع المجالس اإلقليمية المشاريع وتقدم النتائج التي تعكس مدى توافق المشروع مع أهداف المنطقة  الحالية.

   واستراتيجياتها.
   

   (.REDC) ألعضاء السنوي  دليلها  (ESD) أعدت الجهود هذه في اإلقليمية المجالس لتوجيه
   

. يتوفر طلب هنا ( REDCوقائمة بالموارد اإلضافية المتاحة ألعضاء ) REDC 2022يمكن الوصول إلى دليل 
(CFA)  مساًء. ال تخضع برامج التسجيل المفتوح  4يوليو الساعة  29الموعد النهائي لتقديم الطلبات يوم الجمعة و ؛هنا  

   ستستمر في قبول الطلبات بشكل مستمر حتى نفاد األموال.يوليو و  29هائي للموعد الن
   

( في دعم وتمكين أصحاب المصالح اإلقليميين في تطوير الخطط اإلستراتيجية وأولويات التمويل التي  REDCتستمر عملية )
مليار دوالر ألكثر من   7.5( تم منح أكثر من REDCحتى اآلن، من خالل مبادرة ) تلبي االحتياجات االقتصادية المحلية.

  مع الخطة اإلستراتيجية لكل منطقة. مشروع تفتح فرص عمل وتعمل على تنمية المجتمع بما يتفق 9,200
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