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  לעיקס פינגער דאלער  מיליאן 11.4  פון ָאוּפענינג גרענד אנאנסירט  האוקול  גאווערנער
  צענטער אנטוויקלונג ארבעטסקראפט

  
  אויף  פאקסירט  קַאמּפוס,  דאונטאון קאלעדזש קאמיוניטי   מאנראו  אויף  זיך געפונט צענטער

  און מעניופעקטשורינג פארגעשריטענע אין   דזשָאבס פארלאנג-הויכע  פאר  טרענירונג טעכנאלאגיע 
IT   
  

דער ראיאן׳ס   —ניו יארק סטעיט אינוועסטירונג דערגאנצעט ׳פינגער לעיקס פארווערטס׳  
 אויספירליכע סטראטעגיע אויפצולעבן קאמיוניטיס און מאכן וואקסן די עקאנאמיע  

    
    

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט זיך באטייליגט און אויסגעמאלדן דעם גרענד ָאוּפענינג פון די פינגער 
יקס ארבעטסקראפט אנטוויקלונג צענטער אויף מאנראו קאמיוניטי קאלעדזש׳ס דאונטאון קַאמּפוס.  לע

פיסיגע, טעכנאלאגיש פארגעשריטענע פינגער לעיקס  -סקווער-50,000מיליאן דאלערדיגע  11.4דער 
טערמיניגע און פארשנעלערטע,  -ארבעטסקראפט אנטוויקלונג צענטער פאקסירט אויף קורץ

פארלאנג דזשָאבס  -אריענטירטע טרענירונג פראגראמען וועלכע שטעלן מענטשן אין הויכע- עטעכנאלאגי
אינערהאלב פארגעשריטענע מעניופעקטשורינג, אינפארמאציע טעכנאלאגיע, פאכלייטישקייט,  

 פארבינדענע אנווייזונגען, און פראפעסיאנעלע סערוויסעס.  -שולארבעט
    

גע שאדנס צו אונזער ארבעטסקראפט, און דערפאר  ״די פאנדעמיע האט פאראורזאכט ריזי
האט פארשטערקערן מיר אונזערע באמיאונגען צו באהעפטן ניו יארקער מיט גוטע דזשָאב געלעגנהייטן,״ 

״דער טעכנאלאגיש פארגעשריטענע קונסט בילדונג און ארבעטסקראפט   גאווערנער האוקול געזאגט.
ארשנעלערטע טרענירונג פראגראמען צו באזארגן ניו יארקער  אנטוויקלונג צענטער וועלן וועט ליפערן פ

- אין די פינגער לעיקס מיט די געניטשאפט נייטיג זיך צו פארמעסטן אין די היינטיגע דינאמישע און כסדר 
ענדרנדע דזשָאב מארקעט. אזוי ווי מיר בויען איבער אונזער עקאנאמיע, די סארטן פראיעקטן וועלן 

 גינציגע סטעיט אין דעם לאנד.״  - ק בלייבט די מערסט ביזנעס און ארבעטערפארזיכערן אז ניו יאר
    

מיליאן דאלער,   11.4כ פון ייקאפיטאל פינאנצירונג אין סה SUNYערמעגליכט דורך ניו יארק סטעיט און 
( צענטער איז פארענדיגט געווארן באצייטנס  FWDאיז דער פינגער לעיקס ארבעטסקראפט אנטוויקלונג )

מיליאן   5.4גרענט און  SUNY 2020מיליאן דאלער אויסגעטיילט פון א  6און לויט׳ן בודזשעט, מיט 
דאלער פון דעם ׳פינגער לעיקס פארווערטס׳ ָאּפסטעיט אויפלעבונג אונטערנעמונג. פלאצירט אויף די  

סטעיט סטריט, דער נייער  321טאון קַאמּפוס ביי ׳ס דאונMCCפינפטע און זעקסטע שטאקן פון 
 מענטשן אינערהאלב די קומענדע דריי יאר.  2,500איינריכטונג ערווארט טרענירן אן ערך פון 

  
סעקטאר  -פלאצירן מערערע קאלעדזשעס און פריוואטע-די נייע איינריכטונג איז א מוסטער פאר מיט

׳ס שטייגנדע געברויכן פאר געניטע טעכניקער און  קערפערשאפטן צו העלפן ערפילן ארבעטסגעבער
צענטער ברענגען צוזאם מיטארבעטער פון צווישן  FWDהעלפן אויפריכטן דער ראיאן׳ס עקאנאמיע. דער 



פינגער לעיקס קאמיוניטי קאלעדזש, דזשענעסי קאמיוניטי קאלעדזש, מאנראו קאמיוניטי קאלעדזש,  
ר אינסטיטוט פון טעכנאלאגיע, די שטאט ראטשעסטער,  עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט, ראטשעסטע

BOCES ,ראטשעסטער שטאט סקול דיסטריקט, ראטשעסטער טעכנאלאגיע און פאבריצירונג פאראיין ,
׳גרעיטער ראטשעסטער ענטערפרייז׳, ׳ראטשעסטער ווָאורקס!׳, ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט  

עפטן לערנער מיט בילדונג און שטיצע באשעפטיגונג דורך  און מאנראו קאונטי. די צוזאמארבעטער באה
 באזירטע אויסשול געלעגנהייטן און אקטיווע דזשָאב פלאצירונג.  -ארבעט

  
און קאמיסיאנערין האוּפ נייט האט   CEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ פרעזידענטקע און 

כערן מיר אז דער ראיאן׳ס  ״דורך אונזער שטיצע פאר דעם וויכטיגן פראיעקט פארזי ,געזאגט
טאלאנטפולע ארבעטסקראפט איז אויסגעשטאט מיט די געניטשאפטן נייטיג זיך צו פארמעסטן אין די  

ענדרנדע דזשָאב מארקעט. דער נייער פינגער לעיקס ארבעטסקראפט  -היינטיגע דינאמישע, כסדר
צו באקומען א פעסטע פלוס  וועט פארשטערקערן קאמפאניס פעאיגקייטן  MCCאנטוויקלונג צענטער ביי 

ציען די ראיאנישע -געניטע ארבעטער וואס וועט שטיצן ארטיגע ביזנעס אנטוויקלונג און פאראויס-פון הויך
 עקאנאמיע.״  

  
״גאווערנער   ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט קאמיסיאנערין ראבערטא רירדאן האט געזאגט,

ראפט אנטוויקלונג שאפט געלעגנהייט פאר ניו יארקער  האוקול׳ס אומוואקלדיגע שטיצע פון ארבעטסק
איבער׳ן סטעיט. דער פינגער לעיקס ארבעטסקראפט אנטוויקלונג צענטער איז געבויט געווארן אין טייל  

ארבעטער, ניצנדיג גענוי די געניטשאפטן וועלכע זיי באקומען דורך טרענירונג וואס וועט  -דורך אויסשול 
ך מוטיג יעדן ניו יארקער וואס איז פאראינטערעסירט אין א דזשָאב וואו זיי דא דורכגעפירט ווערן. אי

קענען פארדינען א גוטן געהאלט און גלייכצייטיג באקומען די געניטשאפטן אין וועלכע זיי נייטיגן זיך אויף 
 צו האבן ערפאלג צו נעמען אין באטראכט זיך באטייליגן אין א רעגיסטרירט אויסשולארבעטשאפט.״  

    
SUNY ,״ צווישנצייטיגע קאנצעלאר דעבארע עף. סטענלי האט געזאגטSUNY   טוט זיך צופאסן צו

ארבעטסקראפט פאדערונגען נישט בלויז פון היינט, נאר אויך זיך גרייט צו מאכן פאר די צוקונפטיגע  
געברויכן. דורך צושטעלן די טעכנאלאגיש פארגעשריטענע בילדונג צענטער צוגעפאסט אויסצולערנען די  

פראפעסיאנעלע סערוויסעס, אינוועסטירן  פעאיגקייטן אין מעניופעקטשורינג, קאמפיוטער וויסנשאפט, און 
מיר אין די פאטענציעל פון אלע ניו יארקער וועלכע זוכן צו ענדערן געביטן אדער זיך ארויפציען אין זייער 

אויסגעקליבענע קאריערעס. ווידעראמאל האט גאווערנער האוקול געשטיצט העכערע בילדונג אלס א  
ע און אינוועסטירן אין אונזער טאלאנטפולע לערנער כדי אז זיי  מיטל פון מאכן וואקסן די סטעיט עקאנאמי

 קענען פארווירקליכן זייערע טרוימען, און מיר דאנקען איר דערפאר.״  
  

ָאּפ -צענטער סטַארט  FWDצווישנצייטיגע קאנצעלאר סטענלי האט אויך אנערקענט וויאזוי די 
מיליאן דאלערדיגע גרענט פון דעם רעלף סי.   3.2אפעראציעס און געצייג זענען געשטיצט געווארן דורך א 

 ווילסאן דזשוניאר פאנדעישען.  

      
צענטער איז געאייגנט אויף צו שטיצן פארשידענע ערליי פראגראמען און ערמעגליכן א   FWDדער 

געשווינדע ענדערונג פון דעם ארט אויף נאכצוקומען די ספעציפישע געברויכן פון ראיאנישע  
- 4.0וועט פאקוסירן אויף אינדוסטריע  FWDנייע פראגראמען ווערן אנגעבאטן ביי דעם   ארבעטסגעבער.

ארבינדענע געניטשאפטן אין אויטאמאציע, רָאבָאטיקס, מעכאטראניקס ווי אויך אינפארמאציע  פ
פארבינדענע  -טעכנאלאגיע. א צווייטע פאקוס וועט זיין די געניטע פאכן און יוגנט אויסשולארבעט

ג. צו פארשטערקערן דעם בילדונגס פלוס, וועט אן אנהייב קאלעדזש פראגראם מוסטער  אנווייזונ
שולע סטודענטן צו פארגעשריטענע ׳סמַארט׳ טעכנאלאגיעס. נייע  -פאקוסירן אויף אויסשטעלן הויך

פראגראמען און נאך צוזאמארבעטשאפטן ווערן איצט אויסגעארבעט און וועלן אויסגעמאלדן ווערן 
 .  Center.com-www.FWD יאר. פאר מער אינפארמאציע, באזוכט שפעטער דאס

  

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


די היינטיגע אויסמעלדונג שטימט מיט גאווערנער האוקול׳ס ברייטע באמיאונגען צו אנטוויקלען און 
קאארדינירן ווירקזאמע טרענירונג און ארבעטסקראפט אנטוויקלונג פראגראמען איבער׳ן גאנצן סטעיט  

טעגישע  רעגירונג. לעצטנס, האט זי אויסגעמאלדן דאס שאפן דעם ניו יארק סטעיט אפיס פון סטרא
ארבעטסקראפט אנטוויקלונג, וועלכס וועט באאויפטראגט ווערן מיט פארבעסערן דער סטעיט׳ס 

ארבעטסקראפט אנטוויקלונג פראגראמען און פירונגען צו בעסער זיך אויסגלייכן מיט די געברויכן און 
עם אמט,  פריאריטעטן פון היינטיגע ארבעטסגעבער. די גאווערנער האט ערשט פארגעשלאגן דעם ניי

וועלכס ווערט עטאבלירט אינערהאלב ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ און וועט געפירט ווערן דורך די  
ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס, אין איר סטעיט ָאוו דע סטעיט רעדע פריער דאס יאר און  

 בודזשעט.   2023יאר -פארשפראכן פינאנצירונג וועלכע איז באשטעטיגט געווארן אין דעם פינאנץ
  

גרייכנדע, היסטארישע  -מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג אין סטעיט פינאנצירונג וועט שטיצן ווייט 350די 
און קאארדינירטע אינוועסטירונג אין ארבעטסקראפט אנטוויקלונג לענגאויס סטעיט אגענטורן און  

יעריגע פינאנצירונג פאר נייע גרענט  -לטימיליאן דאלער אין מו 150אויטאריטעטן און רעכנט אריין 
געניטע  -געטריבענע, הויך-פראגראמען וועלכע וועלן הויפטזעכליך שטיצן ארבעטסגעבער

 ארבעטסקראפט טרענירונג פראגראמען.  
    

״אזוי ווי דער פארלאנג וואקסט און שטייגט פאר   סטעיט סענאטאר סאמרא ברוק האט געזאגט,
פארזיכערן אז אונזער ראיאן שטייט גרייט  FWDוסטריעס, וועט דער טעק אינד-ארבעטער אין היי

נאכצוקומען די חובת השעה. ארבעטער וועלכע קענען אנטיילנעמען אינ׳ם אויפשטייג פון די 
פארגעשריטענע אינדוסטריעס וועלן מיטטיילן אין דעם צוזאג פון זייער ערפאלג, וועלכס איז א טובה פאר 

ניטי. איך שטאלציר מיך צו שטיצן די סארטן איניציאטיוון וועלכע מוטיגן  יעדן אין אונזער קאמיו
לעבנסלאנגע לערנונג, שטיצן אונזערע ארבעטער און אויפלעבן אונזער קאמיוניטי און עקאנאמיע, און איך  

 צענטער פראדוצירן רעזולטאטן פאר ראטשעסטער.״   FWDקוק ארויס אויף צו זען דעם 

  
״אונזער ראיאן איז געווען ביים סאמע פארנט פון   י בראנסאן האט געזאגט,מיטגליד הער-אסעמבלי 

אויסשולן און צוגרייטן אונזער ארבעטסקראפט פאר עקזיסטירנדע, פארברייטערנדע און נייע 
אויפשטייגנדע אינדוסטריעס און טעכנאלאגיעס דורך פארשידענע אינסטיטוציעס וועלכע ארבעטן אלע  

צענטער איז דער שפיץ פון יארן צוזאמארבעט צעמענטירט אין איין איינציגן ארט   FWDאינאיינעם. דער 
מאנראו קאמיוניטי קאלעדזש׳ס דאונטאון קַאמּפוס. איצט הייבט זיך אן א נייע תקופה פאקוסירט אויף  —

ארבעטשאפטן וואו סטודענטן קענען פארדינען און גלייכצייטיג פארדינען און ארבעטסגעבער  -אויסשול
ענען ערווארטן א נייע געניטע ארבעטסקראפט דא אין דעם פינגער לעיקס ראיאן. דאס אלץ האט נישט  ק

געקענט קומען צו דער ווירקליכקייט אן די שטיצע פון גאווערנער האוקול, די פינגער לעיקס ראיאנישע  
וקונפט פאר  . די אינוועסטירונג פלאסטערט אויס דעם צSUNYעקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל און 

 אונזערע פאמיליעס.״  
  

״איך בין באגייסטערט צו זען ווי די קאמיוניטי און דער  מיטגליד סערע קלארק האט געזאגט, -אסעמבלי 
פירן דעם אויסגעצייכנטן געלעגנהייט פאר דער  -פריוואטער סעקטאר קומען זיך צוזאם אויף צו פאראויס

ארבעטסקראפט. די פינגער לעיקס ארבעטסקראפט  גרעיטער ראטשעסטער ראיאנישער עקאנאמיע און 
דאונטאון איז גענוי די סארט פראיעקט וואס מיר דארפן האבן אזוי ווי מיר   MCCאנטוויקלונג צענטער ביי 

זעצן פאר ווייטער זיך יושר׳דיג צו ערהוילן פון דער פאנדעמיע. דער צוזאמארבעטשאפט וואס האט דאס  
זענען וואס מאכן אונזער סטעיט אייגנארטיג, ארויסגעבנדיג אן א שיעור  געברענגט צו דער ווירקליכקייט 

וועט פאקוסירן, ווי אויך די  FWDגעלעגנהייטן פאר די פארשידענע ערליי אינדוסטריעס אויף וועלכע דער 
טאלאנטפולע ארבעטסקראפט געשאפן. איך בין שטאלץ צו שטיצן ניו יארק סטעיט׳ס אינוועסטירונג אין  

און די פילע, פילע נאך   MCC, SUNYר אונטערנעמונג. א דאנק אייך גאווערנער האוקול,  דער נייע
 צוזאמארבעטער וועלכע האבן דאס ערמעגליכט.״  

  



״דער פינגער לעיקס ארבעטסקראפט   מיטגליד דזשעניפער לונספארד האט געזאגט,-אסעמבלי 
טער שאפט דער סארט  ׳ס קַאמּפוס אין דאונטאון ראטשעסMCCאנטוויקלונג צענטער ביי 

ארבעטסקראפט אנטוויקלונג וועלכס איז דרינגענד נויטיג אין די היינטיגע עקאנאמיע. דער פראיעקט און  
די היינטיגע גרענד ָאוּפענינג מאכט גרייט דעם קומענדיגן דור מיט געניטע טעכנישע דזשָאבס וואס וועט 

ע יארן אין דעם צוקונפט. דאס איז גוט פאר אונזער  זיין אין הויכע פארלאנג אויף יארן און אפילו צענדליג 
 קאמיוניטי, ראיאן און אונזער געמיינזאמע צוקונפט.״ 

  
פארלאנג  - ״מיט איר פאקוס אויף די הויכע מאנראו קאונטי עקזעקיוטיוו אדאם בעללא האט געזאגט,

נהייטן פאר מענטשן  צענטער העכערן דזשָאב געלעג FWDפעאיגקייטן פון היינט און מארגן, וועט דער 
וועלכע וואוינען אין מאנראו קאונטי און דעם פינגער לעיקס ראיאן, מאכן אונזער עקזיסטירנדע ביזנעסער  

שטערקער און העלפן טרייבן מער אינוועסטירונג אין אונזער עקאנאמיע און אונזערע מענטשן.  
טיצן מאנראו קאונטי׳ס  עקאנאמישע און ארבעטסקראפט אנטוויקלונג איז א הויפט זייל פון ש

ערפאלגרייכע צוקונפט און איך דאנק גאווערנער קעטי האוקול, דער פינגער לעיקס ראיאנישע  
עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל און דער סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק פאר זייער טריישאפט פאר  

 אונזער קאמיוניטי.״ 
  

״דאס איז א וויכטיגע באמיאונג צו באהעפטן  עווענס האט געזאגט,מעיאר פון ראטשעסטער מאליק די. 
ארבעטסגעבער מיט בילדונגס פראפעסיאנעלן און צושטעלן טרענירונג פראגראמען וואס גיבט מענטשן  

געניטשאפטן פאר די ארבעט בפועל. איך בין באגייסטערט פאר די מענטשן פון ראטשעסטער וועלכע  
די געלעגנהייטן, און באגייסטערט צו זען דער שטאט פארגלענצן אונזער שם    שטייען אויס צו געניסן פון

 פאר אן אויסגעבילדעטע ארבעטסקראפט און גוטע דזשָאבס.״ 
    

  CEOפארזיצער באב דאפי, פרעזידענט און -פינגער לעיקס ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג מיט
און דעניס בעטעלס, פרעזידענטקע פון  פון ׳גרעיטער ראטשעסטער טשעימבער ָאוו קָאמערס׳, 

SUNY  די ראיאנישע סטעיט אינוועסטירונגען אויסגערעכנט דורך  דזשענעסעא האט געזאגט, ״
פריוואטע צוזאמארבעטשאפט וועט  - גאווערנער האוקול ענדערן אינגאנצן די אומשטענדן. דער פובליק

אנג קאריערעס אין אונזער ראיאן.  פארל-ערמעגליכן פאר מענטשן צו באקומען טרענירונג אין הויכע
אזעלכע צוזאמארבעטשאפטן צווישן ארטיגע קאלעדזשעס און ארבעטסגעבער אין די פינגער לעיקס  

פארמאכן דער געניטשאפט חסרון און שאפן א שטערקערע ראיאנישע עקאנאמיע דורך צושטעלן  
ע פארשריטן, בלייבן אין אונזער  סטודענטן די קענטעניס אין וואס זיי נייטיגן זיך פאר זייערע אייגענ

 פאסיגע געהאלט.״  -קאמיוניטי, און שטיצן זייערע פאמיליעס מיט א לעבנס 
  

״אזוי ווי   נאנא האט געזאגט,-אננא אר. בורט- מאנראו קאמיוניטי קאלעדזש פרעזידענט דר. דע 
טיג אז קיינער ווערט  פאנדעמיע, איז וויכ 19-אונזער ראיאן קוקט ארויס זיך אומצוקערן פון דער קָאוויד

צענטער פארטרעט א גורל׳דיגע טריט פאראויס פאר יעדן   FWDנישט איבערגעלאזט פון הינטען. דער 
שולע סטודענטן פאר ארבעטער עלטערן, מיליטערישע וועטעראנען און די וועלכע זענען  - פון הויך —

ירונג ָאן זיך אריינלאזן אין  זוכן הויכע קוואליטעט, גיכע טרענ —אונטערבאשעפטיגט און ארבעטסלאז  
׳ס MCCפארלאנג קאריערע וועלכע באצאלט פאמיליע אויסהאלטעוודיגע געהאלטן. -חובות און א הויכע

שטארקע פַארבַאנדן מיט אונזערע גלייכראנקיגע קאלעדזשעס, ארבעטסגעבער און אינדוסטריע גרופעס,  
קאמיוניטי פירער, און ארטיגע און סטעיט רעגירונג אינסטאנצן שפיגלען אפ אונזער געמיינזאמע 

געלעגנהייטן   אנטשלאסנקייט צו בויען שטערקערע, מער ארייננעמיגע געמיינדעס און באזארגן שטייגונג
איז דאנקבאר פאר ניו יארק סטעיט׳ס   MCCפאר איינוואוינער איבער אלע זיפ קאודס אין אונזער ראיאן.  

 אינוועסטירונג אין אונזערע סטודענטן, קאמיוניטי און ראיאן.״  
    

מאנראו קאמיוניטי קאלעדזש וויצע פרעזידענט פון עקאנאמישע אנטוויקלונג, ארבעטסקראפט און  
מאנראו קאמיוניטי קאלעדזש  רע טעכנישע בילדונג דר. ראבין קאול דזשּוניאר האט געזאגט, ״קאריע



צענטער קומען צו דער ווירקליכקייט. די אינוועסטירונג   FWDאיז באגייסטערט צו זען די וויזיע פון דעם 
ארויסגעוויזן  אין אויסארבעטן די טעכניקער פונ׳ם צוקונפט אינערהאלב דעם פינגער לעיקס ראיאן ווערן

דורך דעם צענטער און די קערפערשאפטן וועלכע האבן צוזאמענגעארבעט אויף דער אונטערנעמונג. אזוי 
רעוואלוציע, פאקוסירן קאמפאניס אויף געניטשאפטן וועלכע   4.0ווי מיר לאזן זיך אריין אינ׳ם אינדוסטריע 

- רן יא טעכניקער וועלכע זענען פאראויסהאבן נאך מעגליך נישט קיין קלארע דזשָאב נאמען, אבער פאדע
׳סטע יארהונדערט געניטשאפטן. דער צענטער און די טרענירונג וואס וועט דא  21דענקנדע און פארמאגן 

פארקומען וועלן מאכן פינגערס ווערן א האנט וואס וועט זיך ארויסגרייכן צו דער קאמיוניטי און אריינציען  
 שע שטאנדהאפטיגקייט און אויפשטייג באוועגיגקייט.״ מענטשן אין דעם שפיל פון עקאנאמי

     
   יארק ניו פון  אוניווערסיטעט סטעיט די איבער

דער סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק איז דער גרעסטער אויספירליכע סיסטעם פון העכערע  
ואוינען אינערהאלב  פראצענט פון אלע ניו יארקער ו 95עדיוקעישן אין די פאראייניגטע שטאטן, און איבער 

קאלעדזשעס און אוניווערסיטעטן. לענגאויס דעם סיסטעם   64׳ס  SUNYמייל פון סיי וועלכע פון די  30
פיר אקאדעמישע העלט צענטערס, פינף שפיטעלער, פיר מעדיקעל סקולס, צוויי דענטעל    SUNYהאט 

ריע, און פארוואלטעט איין  סקולס, א געזעץ שולע, דער סטעיט׳ס איינציגסטער קאלעדזש פון אפטאמעט
אומגעפער   SUNYעס דעפארטמענט פון ענערגיע נאציאנאלע לאבאראטאריע. אין סך הכל, סערווירט -יו

שענקנדע און אנדערע קורסן און פראגראמען,  -מיליאן סטודענטן אין איר גאנצן פארטפעל פון קרעדיט 1.3
טוט אויך אויפזען אויף באלד א פערטל    SUNY. אנגייענדע בילדונג, און קאמיוניטי אריינציע פראגראמען

  1.1פון אקאדעמישע פארשונג אין ניו יארק. פארשונג הוצאות לענגאויס דעם סיסטעם זענען באלד 
, אריינגערעכנט באדייטנדע ביישטייערונגען פון סטודענטן און 2021יאר - ביליאן דאלער אין פינאנץ

אלומנע איבער דער וועלט, און איינס פון דריי   SUNYליאן מי 3איינגעשטעלטע. עס זענען פאראן איבער 
. אויף זיך צו לערנען מער איבער  SUNYניו יארקער מיט א קאלעדזש דיפלאם איז א גראדואירטער פון 

 . www.suny.edu שאפט געלעגנהייטן, באזוכט SUNYוויאזוי 
    

    פארשנעלערן ״פינגער לעיקס פָארווערד״
דער היינטיגער אנאנסמענט דערגאנצעט ׳פינגער לעיקס פָארווערד׳, דער ראיאן׳ס אויספירליכע בלופרינט  

דער ראיאניש געשאפענע פלאן   שטארקע עקאנאמיע וואוקס און קאמיוניטי דעוועלאפמענט.צו שאפן 
פאקוסירט אויף אינוועסטירן אין הויפט אינדוסטריעס, אריינגערעכנט פָאטָאניקס, אגריקולטור און  

עסנווארג פראדוקציע און פארגעשריטענע פאבריצירונג. איצט טוט דער ראיאן פארשנעלערן ׳פינגער  
מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג דורך דעם ָאּפסטעיט אויפלעבונג   500קס פָארווערד׳ מיט א  לעי

מיליאן דאלער אינוועסטירונג וועט באלוינען פריוואטע ביזנעסער אויף צו   500אינציאטיוו. דער סטעיט׳ס  
עבן, טוט פאראויסזען און דער ראיאן׳ס פלאן, ווי איינגעג — ביליאן דאלער  2.5אינוועסטירן פיל מער ווי 

 .  דא  נייע צוגעקומענע דזשאבס. מער אינפארמאציע איז צו באקומען 8,200ביז 
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