
 
 الحاكمة كاثي هوكول   22/ 7/ 2022 للنشر فوًرا: 

 
 

  اإلنترنت عبر  جديدة بيانات لوحات إطالق  عن تعلن هوكول الحاكمة
  البطالة بيانات إلى الوصول نطاق  لتوسيع

  
  سنوي، التي تقدم بيانات العمالة والبطالة على أساس شهري وهناتتوفر لوحة بيانات إحصاءات البطالة المحلية

  
  ت أسبوعية عن مطالبات ومزايا البطالة، التي تتضمن بياناهناتتوفر لوحة بيانات تأمين البطالة 

  
  المستمرة  التحديث وجهود البيانات بشفافية الوالية مستوى على االلتزام الجديدة  البيانات لوحات تدعم

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إطالق لوحتي بيانات تفاعليتين جديدتين على اإلنترنت، مصممتين لتحسين الشفافية  
، هي جهد  المحلية البطالة إحصاءات  وتعزيز الوصول إلى إحصاءات التوظيف ومعلومات األجور المهنية. لوحة بيانات

السنوية، والبطالة، مشترك بين والية نيويورك ومكتب الواليات المتحدة إلحصائيات العمل، تقدم بيانات عن العمالة الشهرية و
والقوى العاملة، ومعدل البطالة لوالية نيويورك، ومناطق سوق العمل، والمناطق الحضرية، والمقاطعات، ومناطق استثمار  

، تتضمن بيانات أسبوعية البطالة  تأمين نسمة. لوحة بيانات  25,000القوى العاملة، والبلديات التي ال يقل عدد سكانها عن 
اع الصناعة والبرنامج. تتوفر بيانات  عن المزايا المدفوعة والمستفيدين والمطالبات األولية، وهي مرتبة حسب المنطقة وقط

مناطق لسوق العمل في والية نيويورك، باإلضافة إلى المقيمين خارج الوالية الذين  10لوحة معلومات واجهة المستخدم في 
  كانوا يعملون في نيويورك والمؤهلين للحصول على مزايا واجهة مستخدم نيويورك.

  
بداية، وسنواصل إعطاء األولوية للتقدم الذي يسمح لسكان نيويورك بالتعرف على ما تفعله  "لقد التزمت إدارتي بالشفافية منذ ال

"من خالل إتاحة لوحات المعلومات الجديدة هذه من وزارة العمل للجمهور، فإنها  قالت الحاكمة هوكول. حكومتهم من أجلهم،"
انات بسرعة وسهولة. سيعطي هذا سكان نيويورك ستعمل على تبسيط العملية والسماح لسكان نيويورك بالحصول على البي

  صورة واضحة عن أداء سوق العمل لدينا."
  

سيساعد توزيع هذه البيانات على ربط سكان نيويورك بالموارد والدعم الذي يحتاجون إليه بشكل أفضل. تُستخدم هذه البيانات  
من أصحاب المصلحة الذين سيستفيدون من زيادة من قبل مجموعة متنوعة من صانعي السياسات وخبراء الصناعة وغيرهم 

الوصول. وسوف تبل ِّغ هذه اللوحات وتساعد في تحديد األهلية لبرامج المساعدة الفيدرالية التي تفيد والية نيويورك. كما  
فراد ستوجه التقديرات عمليات الميزانية الحكومية والمحلية. ويستخدم القطاع الخاص والباحثون ووسائل اإلعالم واأل

  .الجغرافية المناطقاآلخرون البيانات لتقييم ظروف سوق العمل المحلية وإجراء مقارنات عبر 
  

"إن لوحات البيانات الجديدة والمبتكرة هذه لن تدعم هدفنا طويل   نيويورك: قالت روبرتا ريردون، مفوضة وزارة العمل بوالية
األجل المتمثل في زيادة الشفافية فحسب، بل ستعمل أيًضا على تحسين إمكانية الوصول إلى البيانات لمجموعات الحكومة 

لوصول إلى البيانات لإلبالغ عن ظروف  المحلية والفيدرالية على مستوى الوالية، وكذلك المواطنين العاديين الذين يمكنهم ا 
سوق العمل أو تقييمها. تجلب هكذا مبادرات تنقل والية نيويورك إلى المستقبل، وتظهر كيف يمكن لالبتكار التكنولوجي أن 

  يتقدم في جميع أنحاء واليتنا ويغير حياة األشخاص الذين نخدمهم."
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د مستمر لتحديث أنظمة وعمليات وزارة العمل بوالية نيويورك، وزيادة شفافية  تُعدُّ لوحات البيانات الجديدة هذه جزًءا من جه
البيانات عبر القسم وتعزيز تجربة العمالء بشكل عام. في مارس/آذار، كشف الحاكمة هوكول النقاب عن لوحة بيانات  

، مما يمنح سكان نيويورك وصوالً أكبر إلى  المهنية واألجور العمالة إحصاءاتولوحة بيانات  الحالية البطالة إحصاءات
ويورك معلومات التوظيف الحالية واتجاهات البيانات. في يونيو/حزيران، أعلنت الحاكمة أن وزارة العمل بوالية ني

(NYSDOL  وصلت إلى نقطة المنتصف في )سنوات الخاصة بها مع تطوير التحسينات   4من  التكنولوجيا تطبيق خطة
  %.100لمساعدة الوكالة على تحقيق هدفها المتمثل في التعامل مع استفسارات العمالء بنسبة 
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