
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   23/5/2022 للنشر فوًرا:

 
 

   دوالر مليون  11.4 بقيمة اإلصبعية للبحيرات العاملة القوى  تطوير  مركز افتتاح عن تعلن هوكول الحاكمة
  

  الطلب عالية للوظائف التكنولوجي التدريب على ويركز المدينة، بوسط مونرو مجتمع لكلية الجامعي الحرم في المركز  يقع
  المعلومات وتكنولوجيا المتقدم التصنيع في

  
اإلستراتيجية الشاملة للمنطقة لتنشيط المجتمعات   -" Finger Lakes Forwardتكمل استثمارات والية نيويورك "

 وتنمية االقتصاد 
  
  

حضرت الحاكمة كاثي هوكول اليوم وأعلنت عن االفتتاح الكبير لمركز تطوير القوى العاملة للبحيرات اإلصبعية في حرم  
مليون دوالر البالغة  11.4كلية مجتمع مونرو في وسط المدينة. يركز مركز تطوير القوى العاملة للبحيرات اإلصبعية بقيمة 

التدريب على المدى القصير والمتسارع والموجه نحو التكنولوجيا والتي تؤهل   قدم مربع على أحدث برامج 50,000مساحته 
األفراد لوظائف عالية الطلب ضمن التصنيع المتقدم وتكنولوجيا المعلومات والمهارات المهنية والتعليم المتعلق بالتلمذة المهنية 

 والخدمات المهنية.  
  

وهذا هو السبب في أننا نضاعف جهودنا لربط سكان نيويورك بفرص عمل  "تسبب الوباء في أضرار جسيمة لقوتنا العاملة، 
"سيقدم مركز تطوير القوى العاملة والتعليم المتطور هذا برامج تدريبية سريعة لتزويد سكان  قالت الحاكمة هوكول.جيدة،" 

يناميكي والمتغير باستمرار. بينما  نيويورك في البحيرات اإلصبعية بالمهارات التي يحتاجون إليها للتنافس في سوق العمل الد 
نعيد بناء اقتصادنا، ستضمن مثل هذه المشاريع أن تظل نيويورك الوالية األكثر صداقة لألعمال التجارية والعاملين في  

 البالد." 
  

مليون دوالر، تم   11.4( الذي بلغ في المجموع SUNYبفضل التمويل الرأسمالي لوالية نيويورك وجامعة والية نيويورك )
ماليين   6( في الوقت المحدد ووفقًا للميزانية، حيث تم تقديم FWDإنجاز مركز تطوير القوى العاملة للبحيرات اإلصبعية )

 Finger Lakes Forward Upstateر من مبادرة مليون دوال 5.4و SUNY2020دوالر من منحة  
Revitalization  من المتوقع أن يقوم المرفق الجديد، الذي يقع في الطابقين الخامس والسادس من حرم كلية مجتمع مونرو .

(MCC في وسط المدينة في شارع الوالية )فرد في غضون السنوات الثالث المقبلة.   2,500، بتدريب ما يقدر بنحو 321 
  

المرفق الجديد هو نموذج لالشتراك في مواقع كليات متعددة وكيانات القطاع الخاص للمساعدة في تلبية االحتياجات المتزايدة 
(  FWDألصحاب العمل من الفنيين المهرة والمساعدة في استعادة االقتصاد اإلقليمي. يجمع مركز تطوير القوى العاملة )

صبعية، وكلية مجتمع جينيسي، وكلية مجتمع مونرو، ووكالة إمباير ستيت للتطوير، شراكات بين كلية مجتمع البحيرات اإل
(، ومدرسة BOCESومعهد روتشستر للتكنولوجيا، ومدينة روتشستر، ومجالس الخدمات التعليمية التعاونية )

Rochester City School District  وجمعية روتشستر للتكنولوجيا والتصنيع، وشركة ،Greater Rochester 
Enterprise ،وRochesterWorks .تربط هذه الشراكات  ! ووزارة العمل في والية نيويورك، ومقاطعة مونرو

 المتعلمين بالتعليم وتدعم التوظيف من خالل فرص التعلم القائم على العمل والتوظيف الفعال.  
  

"من خالل دعمنا لهذا المشروع المهم،   قال هوب نايت، الرئيس والمدير التنفيذي ومفوض وكالة إمباير ستيت للتطوير:
جهزة بالمهارات الالزمة للمنافسة في سوق العمل الديناميكي والمتغير  نضمن أن القوى العاملة الموهوبة في المنطقة م 



 

 

( على تعزيز قدرة  MCCباستمرار. سيعمل مركز تطوير القوى العاملة للبحيرات اإلصبعية الجديد في كلية مجتمع مونرو )
ير األعمال التجارية المحلية الشركات على الوصول إلى مسار قوي من العمال المدربين تدريبًا عاليًا، الذين سيدعمون تطو

 ويدفعون االقتصاد اإلقليمي إلى األمام."  
  

"إن دعم الحاكمة هوكول الثابت لتنمية القوى العاملة يخلق  قالت روبرتا ريردون، مفوضة وزارة العمل في والية نيويورك:
تم بناء مركز تطوير القوى العاملة للبحيرات اإلصبعية، جزئيًا، على أيدي  فرصة لسكان نيويورك على مستوى الوالية. 

المتدربين، باستخدام المهارات التي تلقوها من خالل التدريب الذي سيتم إجراؤه هنا. أشجع سكان نيويورك المهتمين بعمل  
نهم من الحصول على أجر جيد أثناء تلقي المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح على التفكير في المشاركة في تدريب مهني  يمك ِّ

 معتمد."  
  

( SUNY"تتكيف جامعة والية نيويورك ) (:SUNYقالت ديبورا ف. ستانلي، المستشارة المؤقتة لجامعة والية نيويورك )
مركز  مع متطلبات القوى العاملة ليس فقط في الوقت الحاضر، ولكن أيًضا تتوقع احتياجات الغد. من خالل توفير هذا ال

التعليمي الحديث المصمم خصيًصا لمهارات التدريس في التصنيع وعلوم الكمبيوتر والخدمات المهنية، فإننا نستثمر في  
إمكانات جميع سكان نيويورك الذين يسعون إلى تغيير المجاالت أو االرتقاء في وظائفهم المختارة. مرة أخرى، دافعت  

لتنمية اقتصاد الوالية واالستثمار في المتعلمين الموهوبين حتى يتمكنوا من تحقيق   الحاكمة هوكول عن التعليم العالي كوسيلة
 أحالمهم، ونحن نشكرها على ذلك."  

  

كما أقرت المستشارة المؤقتة ستانلي كيف تم دعم عمليات ومعدات بدء مركز تطوير القوى العاملة للبحيرات اإلصبعية  
(FWD بمنحة قدرها )مليون دوالر من مؤسسة رالف سي ويلسون جونيور.   3.2 

  
لبرامج والسماح بتعديل سريع  ( لدعم مجموعة متنوعة من ا FWDتم تصميم مركز تطوير القوى العاملة للبحيرات اإلصبعية )

للمساحة لتلبية االحتياجات المحددة ألصحاب العمل اإلقليميين. ستركز البرامج الجديدة المقدمة في مركز تطوير القوى العاملة 
في األتمتة والروبوتات والميكانيكا اإللكترونية   4.0( على المهارات ذات الصلة بالصناعة FWDللبحيرات اإلصبعية )

فة إلى تكنولوجيا المعلومات. وسينصب التركيز الثانوي على المهارات المهنية والتعليم المتعلق بالتلمذة الصناعية باإلضا
للشباب. لتعزيز المسار التعليمي، سيركز نموذج برنامج الكلية المبكر على تقديم تقنيات ذكية متقدمة لطالب المدارس الثانوية.  

ة قيد التطوير وسيتم اإلعالن عنها في وقت الحق من هذا العام. لمزيد من المعلومات،  وهناك برامج جديدة وشراكات إضافي
 .  Center.com-www.FWDتفضل بزيارة 

  
يتماشى إعالن اليوم مع الجهود الواسعة التي تبذلها الحاكمة هوكول لتطوير وتنسيق التدريب الفعال وبرامج تطوير القوى 
العاملة عبر حكومة الوالية. وقد أعلنت مؤخًرا عن إنشاء مكتب والية نيويورك لتطوير القوى العاملة اإلستراتيجية، والذي 

طوير القوى العاملة في الوالية لتتماشى بشكل أفضل مع احتياجات وأولويات أصحاب  سيُكلَّف بتحسين برامج وممارسات ت
العمل اليوم. في خطاب حالة الوالية الذي قدمته في وقت سابق من هذا العام، اقترحت الحاكمة ألول مرة المكتب الجديد، الذي 

نمية االقتصادية اإلقليمية، والتزمت بالتمويل الذي  يتم إنشاؤه داخل وكالة إمباير ستيت للتطوير وسوف تسترشد به مجالس الت
 . 2023تمت الموافقة عليه في ميزانية السنة المالية 

  
مليون دوالر في التمويل الحكومي االستثمار الواسع النطاق والتاريخي والمنسق في تطوير   350سيدعم االستثمار البالغ 

مليون دوالر في تمويل متعدد السنوات لبرامج المنح الجديدة  150ن القوى العاملة عبر وكاالت وسلطات الوالية، ويتضم
 التي ستدعم بشكل أساسي برامج تدريب القوى العاملة عالية المهارات التي يحركها أصحاب العمل.  

  

  "مع تزايد الطلب على العاملين في صناعات التكنولوجيا الفائقة، سيضمن  قالت عضو مجلس شيوخ الوالية سمرا بروك: 
إن العمال القادرين على  ( أن تكون منطقتنا جاهزة لمواجهة اللحظة. FWDمركز تطوير القوى العاملة للبحيرات اإلصبعية )

والذي يفيد الجميع في مجتمعنا. أنا فخورة بدعم   -المشاركة في نمو هذه الصناعات المتقدمة سيشاركون في الوعد بنجاحهم 
هكذا مبادرات تعزز التعلم مدى الحياة، وتدعم عمالنا وتنشط مجتمعنا واقتصادنا، وأتطلع إلى رؤية مركز تطوير القوى 

 ( وهو يحقق نتائج لمدينة روتشستر."  FWDات اإلصبعية )العاملة للبحير

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fwd-center.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8e11bb0790d2489d2fed08da3ccf6726%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637889158739819743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gvJ6pR7Ouz13G1l9ei8Z4oiHnCuUel7RhNP%2FOd9b7V0%3D&reserved=0


 

 

"كانت منطقتنا في طليعة تعليم وإعداد القوى العاملة لدينا للصناعات والتقنيات القائمة   قال عضو الجمعية هاري برونسون:
القوى العاملة والمتوسعة والجديدة الناشئة من خالل مؤسسات مختلفة تعمل بالتنسيق مع بعضها البعض. مركز تطوير 

حرم كلية مجتمع مونرو في   - ( هو تتويج لسنوات من الشراكات التي تم ترسيخها في مكان واحد FWDللبحيرات اإلصبعية )
وسط المدينة. تبدأ اآلن حقبة جديدة تركز على التلمذة الصناعية حيث يمكن للطالب كسب المال أثناء التعلم ويمكن ألصحاب  

ة عاملة ماهرة جديدة هنا في منطقة البحيرات اإلصبعية. لم يكن هذا ممكنًا لوال دعم الحاكمة  العمل وضع أعينهم على قو
(. إن هذا االستثمار يمهد SUNYهوكول، ومجلس التنمية االقتصادية اإلقليمية للبحيرات اإلصبعية، وجامعة والية نيويورك ) 

 الطريق لمستقبل عائالتنا."  
  

"أنا سعيدة جًدا لرؤية المجتمع والقطاع الخاص يجتمعان معًا لتعزيز هذه الفرصة المذهلة   قالت عضو الجمعية ساره كالرك:
لالقتصاد اإلقليمي والقوى العاملة األكبر في روتشستر. إن مركز تطوير القوى العاملة للبحيرات اإلصبعية في كلية مجتمع  

بينما نواصل التعافي بشكل منصف من الوباء. إن   ( في وسط المدينة هو بالضبط نوع المشروع الذي نحتاجه MCCمونرو )
الشراكات التي نضجت ثمارها هي التي تجعل واليتنا فريدة من نوعها، وتخلق فرًصا غير محدودة لمختلف الصناعات التي  

م  (، باإلضافة إلى القوى العاملة الموهوبة التي تFWDسيركز عليها مركز تطوير القوى العاملة للبحيرات اإلصبعية )
إنشاؤها. أنا فخورة بدعم استثمار والية نيويورك في هذه المبادرة الجديدة. أشكر الحاكمة هوكول وكلية مجتمع مونرو 

(MCC( وجامعة والية نيويورك )SUNY  ".والعديد من الشركاء اآلخرين الذين جعلوا هذا ممكنًا ) 
  

"إن مركز تطوير القوى العاملة للبحيرات اإلصبعية في حرم كلية مجتمع مونرو   قالت عضو الجمعية جينيفر لونسفورد:
(MCC  في وسط مدينة روتشستر ينشئ نوًعا من تطوير القوى العاملة الذي تشتد الحاجة إليه في اقتصاد اليوم. يعمل هذا )

لجيل القادم بوظائف تقنية تتطلب مهارات عالية والتي سيكون الطلب عليها مرتفعًا المشروع واالفتتاح الكبير اليوم على إعداد ا
 لسنوات إن لم يكن لعقود قادمة. هذا أمر جيد لمجتمعنا ومنطقتنا ومستقبلنا الجماعي."  

  
يزيد مركز تطوير  "من خالل تركيزه على المهارات المطلوبة اليوم وغًدا، سقال آدم بيلو، المدير التنفيذي لمقاطعة مونرو: 

القوى العاملة للبحيرات اإلصبعية من فرص العمل لألشخاص الذين يعيشون في مقاطعة مونرو ومنطقة البحيرات اإلصبعية،  
مما يجعل أعمالنا التجارية الحالية أقوى ويساعد على تحفيز المزيد من االستثمار في اقتصادنا وموظفينا. تعد التنمية  

ملة ركيزة أساسية لدعم مستقبل مقاطعة مونرو الناجح، وأشكر الحاكمة كاثي هوكول ومجلس التنمية االقتصادية والقوى العا
 االقتصادية اإلقليمية في البحيرات اإلصبعية وجامعة والية نيويورك على التزامهم تجاه مجتمعنا."  

  
تقديم برامج تدريبية تمنح األشخاص  : "هذا جهد مهم لربط أصحاب العمل بالمعلمين وقال عمدة روتشستر مالك د.إيفانز

مهارات قابلة للتسويق. أنا متحمس لسكان مدينة روتشستر الذين سيستفيدون من هذه الفرص، ومتحمس لرؤية المدينة تصقل  
 سمعتنا بقوى عاملة متعلمة ووظائف جيدة."  

  
قال بوب دافي، الرئيس المشارك للتنمية االقتصادية اإلقليمية في البحيرات اإلصبعية، والرئيس والمدير التنفيذي لغرفة  

"نحن ممتنون لالستثمار من والية  تجارة روتشستر الكبرى، والدكتور دينيس باتلز، رئيس جامعة والية نيويورك جينيسيو:
للبحيرات اإلصبعية. ستسمح هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص لألفراد بتلقي  نيويورك في مركز تنمية القوى العاملة 

التدريب في الوظائف ذات الطلب العالي في منطقتنا. يؤدي هذا التعاون بين كليات المنطقة وأصحاب العمل في البحيرات  
الطالب بالخبرة التي يحتاجونها للمضي قدًما  اإلصبعية إلى سد فجوات المهارات وإنشاء اقتصاد إقليمي أقوى من خالل تزويد 

 والبقاء في مجتمعنا ودعم أسرهم بأجر حقيقي."  
  

، من  COVID-19"بينما تتطلع منطقتنا إلى التعافي من جائحة  نانا:-قالت رئيسة كلية مجتمع مونرو الدكتورة ديانا بيرت
( خطوة محورية إلى األمام ألي  FWDيمثل مركز تطوير القوى العاملة للبحيرات اإلصبعية )المهم أال نتخلف عن الركب.  

  -من طالب المدارس الثانوية إلى اآلباء العاملين، وقدامى المحاربين، وأولئك العاطلين عن العمل والعاملين جزئيًا   - شخص 
الحصول على مهنة عالية الطلب باجور تعيل األسر.  الذين يبحثون عن تدريب عالي الجودة وسريع دون الغرق في الديون و

( مع الكليات النظيرة، وأصحاب العمل ومجموعات الصناعة، وقادة MCCإن التحالفات القوية لكلية مجتمع مونرو )
  المجتمع، والحكومات المحلية والحكومات على مستوى الوالية، تعكس التزامنا الجماعي ببناء مجتمعات أقوى وأكثر شموالً 

( بالشكر إلى والية  MCCوتوفير فرص عليا للمقيمين عبر جميع الرموز البريدية في منطقتنا. تتقدم كلية مجتمع مونرو ) 
 نيويورك على االستثمار في طالبنا ومجتمعنا ومنطقتنا."  



 

 

  
التعليم التقني  قال الدكتور روبن كول جونيور ، نائب رئيس كلية مجتمع مونرو للتنمية االقتصادية والقوى العاملة و

( وهو يؤتي ثماره.  FWD"إن كلية مجتمع مونرو متحمسة لرؤية مركز تطوير القوى العاملة للبحيرات اإلصبعية ) المهني:
يتجلى االستثمار في تطوير فنيي الغد في منطقة البحيرات اإلصبعية من خالل المركز والجهات التي تعاونت في هذه المبادرة. 

، تركز الشركات على مجموعات المهارات التي قد ال تحتوي على أوصاف وظيفية محددة،  4.0عة مع دخولنا ثورة الصنا
ولكنها تتطلب فنيين يتمتعون بالتفكير المستقبلي ولديهم مهارات القرن الحادي والعشرين. هذا المركز والتدريب الذي سيجري  

 لعبة االستدامة االقتصادية والحركة الصاعدة."  هنا سيحوالن األصابع إلى يد تمتد إلى المجتمع وتجذب الناس إلى
  

  نيويورك والية  جامعة  عن نبذة
في المائة من جميع سكان   95تُعد جامعة والية نيويورك أكبر نظام شامل للتعليم العالي في الواليات المتحدة، ويعيش أكثر من 

التابعة لجامعة والية نيويورك. عبر النظام، يوجد في جامعة  64ميالً من أي من الكليات والجامعات الـ 30نيويورك على بعد 
مراكز صحية أكاديمية، وخمسة مستشفيات، وأربع كليات طبية، وكليتين لطب األسنان،   ( أربعةSUNYوالية نيويورك )

وكلية حقوق، وكلية وحيدة للبصريات في الوالية، وتدير مختبًرا وطنيًا تابعًا لوزارة الطاقة األمريكية. في المجموع، تخدم  
لكاملة من الدورات والبرامج المعتمدة وغير  مليون طالب من بين محفظتها ا 1.3( حوالي SUNYجامعة والية نيويورك )

المعتمدة والتعليم المستمر وبرامج التوعية المجتمعية. تشرف جامعة والية نيويورك على ما يقرب من ربع األبحاث األكاديمية  
ا في ذلك  ، بم2021مليار دوالر في السنة المالية   1.1في نيويورك. بلغت نفقات األبحاث على مستوى النظام ما يقرب من 

( SUNYماليين خريج من جامعة والية نيويورك ) 3المساهمات الكبيرة من الطالب وأعضاء هيئة التدريس. يوجد أكثر من 
في جميع أنحاء العالم، وواحد من كل ثالثة من سكان نيويورك الحاصلين على شهادة جامعية هو خريج من جامعة والية  

 .  www.suny.edu( الفرص، تفضل بزيارة SUNYجامعة والية نيويورك )نيويورك. لمعرفة المزيد حول كيف تخلق 
  

  Finger Lakes Forwardتسريع مشروع  
" المخطط الشامل للمنطقة لتحقيق نمو اقتصادي قوي وتنمية  Finger Lakes Forwardيكمل إعالن اليوم عن "

تركز الخطة المصممة إقليميًا على االستثمار في الصناعات الرئيسية بما في ذلك الضوئيات والزراعة وإنتاج الغذاء  مجتمعية. 
  500باستثمار حكومي قيمته  Finger Lakes Forwardتعمل المنطقة على تسريع مشروع والتصنيع المتقدم. اآلن، 

مليون دوالر سيحفز الشركات   500مليون دوالر من خالل مبادرة تنشيط شمال والية نيويورك. إن استثمار الوالية البالغ 
وظيفة جديدة.  8.200وتوفر ما يصل إلى  وخطة المنطقة، كما قُدمت، - مليار دوالر  2.5الخاصة على استثمار ما يزيد عن 

 . هنا يتوفر المزيد من المعلومات
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