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  اعالن کا کرنے شروع بورڈز  ڈیش الئن آن نئے کا HOCHUL گورنر
  سکے  جا بڑھایا کو رسائی تک ڈیٹا کے روزگاری بے تاکہ

  
دستیاب ہے، ماہانہ اور ساالنہ روزگار اور   یہاں مقامی عالقے میں بے روزگاری کے اعداد و شمار کا ڈیش بورڈ جو 

  بے روزگاری کا ڈیٹا فراہم کرتا ہے
  

دستیاب ہے، اس میں بے روزگاری کے دعووں اور فوائد پر ہفتہ وار ڈیٹا    یہاں بے روزگاری انشورنس ڈیش بورڈ
  شامل ہے

  
  ہیں کرتے حمایت  کی عزم کے کوششوں جاری  کی جدت  شفافیت، کی ڈیٹا میں بھر  ریاست بورڈز ڈیش نئے

  
  

نے آج نیو یارک کے تمام باشندوں کے لیے بے روزگاری کے ڈیٹا تک رسائی کو بہتر بنانے   Kathy Hochulگورنر 
۔ نیو یارک کی ریاست اور امریکہ کے بیورو  کے لیے دو نئے انٹرایکٹو آن الئن ڈیش بورڈز شروع کرنے کا اعالن کیا

ڈ نیو یارک کی  کا ڈیش بور شمار و اعداد  کے  روزگاری بے میں عالقوں  مقامی  آف لیبر اسٹیٹسٹکس کی مشترکہ کاوش
ریاست، لیبر مارکیٹ کے عالقوں، میٹروپولیٹن عالقوں، کاؤنٹیوں، افرادی قوت کی سرمایہ کاری کے عالقوں اور کم از  

افراد کی میونسپلٹیوں کے متعلق ماہانہ اور ساالنہ روزگار، بے روزگاری، افرادی قوت اور بے روزگاری   25,000کم 
ٹھانے والوں  ڈیش بورڈ میں ادا کردہ فوائد، فائدہ ا انشورنس روزگاری بےا ہے۔ کی شرح کے اعداد و شمار فراہم کرت

ڈیش بورڈ کا   UIاور عالقے، صنعت اور پروگرام کے لحاظ سے مرتب شدہ، ابتدائی دعووں کا ہفتہ وار ڈیٹا ہوتا ہے۔ 
لیبر مارکیٹ کے عالقوں کے ساتھ ساتھ ریاست سے باہر کے ان رہائشیوں کے لیے  10ڈیٹا نیو یارک اسٹیٹ کے 

  فوائد کے لیے اہل ہیں۔ UIیارک کے   دستیاب ہے جو نیو یارک میں مالزم تھے اور نیو
  

"میری انتظامیہ شروع سے ہی شفافیت کے لیے پرعزم ہے اور ہم ان پیش رفتوں کو ترجیح دیتے رہیں گے جن سے 
نے  Hochulگورنر نیو یارک کے باشندے یہ جان سکیں گے کہ ان کی حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے،"  

"محکمہ محنت کے ان نئے ڈیش بورڈز کو عوام کے لیے دستیاب کرنا، اس عمل کو ہموار کرے گا اور نیو یارک   کہا۔
کے باشندوں کو تیزی اور آسانی سے ڈیٹا حاصل کرنے کے قابل بنائے گا۔ اس سے نیویارک کے باشندوں کو واضح 

  تصویر ملے گی کہ ہماری لیبر مارکیٹ کیسی چل رہی ہے۔"
  

کی تقسیم سے نیو یارک کے باشندوں کو ان وسائل اور معاونت سے بہتر طور پر جوڑنے میں مدد ملے گی جن اس ڈیٹا 
کی انہیں ضرورت ہے۔ یہ ڈیٹا متعدد پالیسی سازوں، صنعت کے ماہرین اور دیگر اسٹیک ہولڈرز استعمال کرتے ہیں  

ائدہ پہنچانے والے وفاقی امدادی منصوبوں کے لیے جو زیادہ رسائی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ نیو یارک کی ریاست کو ف 
اہلیت کے متعلق آگاہی دے گا اور اس کے تعین میں مدد کرے گا۔ تخمینے ریاستی اور مقامی بجٹ کے عمل کو بھی  

باخبر رکھیں گے۔ نجی صنعت، محققین، میڈیا اور دیگر افراد مقامی لیبر مارکیٹ کے حاالت کا جائزہ لینے 
ن موازنہ کرنن ےک لیے ڈیٹا کا استعمال کرنے ہیے  عالقوں  جغرافیائی  اور   ۔ےک مابیے

  
"یہ نئے، اختراعی ڈیٹا ڈیش نے کہا،  Roberta Reardonنیو یارک کی ریاست کے محکمہ محنت کی کمشنر 

بورڈز نہ صرف شفافیت میں اضافے کے ہمارے طویل مدتی مقصد کی حمایت کریں گے بلکہ ریاستی، مقامی اور  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Funemployment-insurance-data&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hluy495XIASA1D29BgCkGj25KWq62ujnGc78LDIUM%2F4%3D&reserved=0
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ورٹ کرنے یا ان کا جائزہ لینے  وفاقی حکومت کے گروپوں کے ساتھ ساتھ لیبر مارکیٹ کے حاالت کے بارے میں رپ
کے لیے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے والے نجی شہریوں تک رسائی کو بھی بہتر بنائیں گے۔ اس طرح کے اقدامات  

نیو یارک کی ریاست کو مستقبل میں التے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح ٹیکنالوجی کی جدت ہماری ریاست  
  ر ان باشندوں کی زندگیوں کو بدل سکتی ہے جن کی ہم خدمت کرتے ہیں۔"میں مزید سرائیت کر سکتی ہے او

  
یہ نئے ڈیش بورڈز نیو یارک کی ریاست کے محکمہ محنت کے نظام اور عمل کو جدید بنانے، پورے محکمے میں ڈیٹا  

ارچ  کی شفافیت کو بڑھانے اور صارفین کے مجموعی تجربے کو بڑھانے کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہیں۔ م
کے   اعدادوشمار کے اجرت اور روزگار ورانہ  پیشہاور  اعدادوشمار کے روزگار موجودہ نے Hochulمیں، گورنر 

ئی کی، جس سے نیو یارک کے باشندوں کے روزگار کی موجودہ معلومات اور ڈیٹا کے  ڈیش بورڈز کی نقاب کشا
 ٹیکنالوجی سالہ 4اپنے  NYSDOLرجحانات تک رسائی میں اضافہ ہوا۔ جون میں، گورنر نے اعالن کیا تھا کہ 

  100ایجنسی کو صارفین کی %کے آدھے راستے پر پہنچ گیا ہے جس میں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ  منصوبے عملدرآمد 
  تفتیش کو سمبھالنے کے اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں مدد مل سکے۔

  
###  
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