
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/22/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 זומער דזשָאבס געלעגנהייטן   15,000גאווערנער האוקול אנאנסירט איבער 

  

מיטלען ווערן צוגעשטעלט פאר יוגנט ארבעטער וועלכע זוכן אריינצוגיין אין דעם  -שטיצע

 ארבעטסקראפט 

  

ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט׳ס סעזאנעלע דזשָאב באנק פיגורירט טויזנטער דזשָאבס  

   פאר ניו יארקער וועלכע זוכן זומער געלעגנהייטן

  

  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן א רעקארד צאל זומער דזשָאב געלעגנהייטן פאראן 

פאר ניו יארקער אין א ריי אינדוסטריעס, אין יעדן ראיאן פון דעם סטעיט. פון ַאמיּוזמענט פארקס און  

דעפארטמענט׳ס  רעסטוראנטן ביז פַארמס און זומער קעמפס, האט שוין דער ניו יארק סטעיט לעיבאר 

דזשָאבס ארויפגעשטעלט און נאך מער וועלן קומען אזוי ווי  15,000סעזאנעלע דזשָאב באנק שוין איבער 

 . דא מיר לאזן זיך אריין אין די זומער חדשים. ניו יארקער קענען צוקומען צו דער סעזאנעלע דזשָאב באנק  

  

״ארבעטסגעבער נעמען אויף רעקארד צאלן און עס זענען פאראן אזויפיל גאר גוטע געלעגנהייטן פאר ניו 

יארקער וועלכע זוכן זיך צו שאפן ווערדפולע דורכלעבענישן און פארדינען אביסל עקסטערע געלט  

יז דא א  ״מיט אזא אקטיווע דזשָאב מארקעט, א האט גאווערנער האוקול געזאגט.איבער׳ן זומער,״ 

- ברייטע אויסוואל אויסצוזוכן לענגאויס דעם סטעיט. איך מוטיג אלע דזשָאב זוכער צו ניצן די פילע הילפס

מיטלען וואס דער ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט טוט אנבאטן אויף זיי צו פירן צו א דזשָאב וואס  

 זיי האבן ליב.״ 

  

וכן ארבעט זענען צו באקומען ָאנליין אויף זיי אויסצושולן אויף אנווייזער פאר יונגע ניו יארקער וועלכע ז 

וואס זיי דארפן האבן בעפאר אויספילן דזשָאב אפליקאציעס. די אנווייזער זענען באזונדער אויסגעשטעלט  

פאסיגע   און דעקן וויכטיגע טעמעס ווי באקומען ארבעט פאפירן, 24-18און  17-14לויט די יארן  

 אידענטיפיקאציע, רעזּומעי צוגרייטונג, און נאך אסאך. 

  

מיטל ערמעגליכט פאר ביזנעסער  - דער אומזיסטער ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט הילפס

צייטיגע און סעזאנעלע דזשָאבס  -ארויפצושטעלן זייערע עפענונגען און דזשָאב זוכער קענען ארומזוכן טייל

 , קאמפאני און דזשָאב טיטל און זוכן מיט א קיווָארד.  לויט דער לאקאציע

  

״אין דער ענגער דזשָאב  לעיבאר דעפארטמענט קאמיסיאנערין ראבערטא רירדאן האט געזאגט,

צייטיגע אדער  - צייטיגע, טייל-מארקעט זוכן מיר עס צו מאכן ווי גרינגער מעגליך פאר ביזנעסער מיט פול

באהעפטן ניו יארקער וועלכע זוכן ארבעט. מיר האבן א ברייטע אויסוואל  סעזאנעלע עפענונגען אויף צו 

מיטלען פאראן, און דערפאר מוטיג איך יעדער ביזנעס  -פון אומזיסטע באראטונג סערוויסעס און לייזונגס

 וואס דארף אויפנעמען ארבעטער זיך צו פארבינדן מיט אונז.״  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fseasonalworks.labor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vJPapPlessWFg2X2Q8JuzrhtONeRrE2Nn2ZPHsCJJVc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fyouth-ages-14-17&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AKGFnV5ZI3ipjyM%2B7mCDiClQS5oVgApHoi8EiS1VVvM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fyouth-ages-18-24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j9ZUpqI75QHNI0%2Bg7CS3QckRNe3zivj3CHEkY0WPp6E%3D&reserved=0


  

ע טייל אין העלפן די סטעיט׳ס עקאנאמיע זיך ערהוילן און וויכטיג-צייטיגע ארבעט איז א קריטיש-טייל

 שטעלט צו נאך געלעגנהייטן פאר דזשאב זוכער ווי צום ביישפיל: 

  

-זיי העלפן זיך אומקערן צו א פריערדיגע קאריערע וועלכס וועט מעגליך נאכנישט האבן קיין פול •

 ייטיגע פאסטנס;  צ
 רע אדער אנדערע פאסטן;  זיי ערמעגליכן אויספרובירן א נייע קאריע •
 ארבעטן אין דער זעלבער צייט פון זיך אויסלערנען נייע פעאיגקייטן;   •
 באזארגן צופאסנדע סקעדזשולס וועלכע אקאמאדירן קינד און עלטערע אויפפאסונג געברויכן;   •
 צייטיגע ארבעט;  -אויפצועפענען דעם טיר צו פאטענציעלע פול •
 בויען א נייע קאמיוניטי פאר שטיצע און דזשָאב נעטווָארקינג; און   •
 שעצונג  -פארבעסערן זעלבסט •

  

מיטלען צו העלפן באהעפטן -עטליכע הילפס DOLאין צוגאב צו דעם סעזאנעלן דזשָאב באנק, האט 

 ר צו ערפאלגרייכע באשעפטיגונג.  דזשָאב זוכער אין יעדן עלטע

  

 קאריערע סערוויסעסניו יארקער וועלכע זענען אומבאשעפטיגט ווערן געמוטיגט אויסצוניצן די סטעיט׳ס 

דזשָאב ארויפשטעלונגען פון אלע ראיאנען אין דעם סטעיט און   250,000מיטל בלאט, זען איבער -הילפס

, labor.ny.gov/jobsלענגאויס אלע אינדוסטריעס אויף ניו יארק׳ס ׳דזשָאבס עקספרעס׳ וועבזייטל ביי 

אין שותפות מיט   ָאנליין לערנונג פלאטפארמע העכערן זייערע געניטשאפט דורך דער סטעיט׳ס 

אומזיסטע ָאנליין פאר יעדן׳  SUNY׳קורסערא׳, און אויסניצן דער סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק׳ס ׳ 

 .  טרענירונג צענטער

  

DOL  וועלכס פאקוסירט אויף קילע סעזאנעלע דזשָאבס פאראן   א נייע ווידעאו סעריעפראדוצירט אויך

 יס די זומער מאנאטן און נאך ווייטער.  לענגאויס ניו יארק דורכאו

  

 ### 
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