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  דעשבָאורדס   ָאנליין  נייע  געווארן  אוועקגעשטעלט  איז  עס אנאנסירט  האוקול  גאווערנער
   דאטא ארבעטסלאזיגקייט צו  צוטריט פארברייטערן צו

    
, פארזארגט חודש׳ליכע און  דאארטיגע ארבעטסלאזיגקייט סטאטיסטיקס דעשבָאורד, צו געפונען 

 יערליכע באשעפטיגונג און ארבעטסלאזיגקייט דאטא  
    

, אריינגערעכנט וועכנטליכע דאטא אויף  דאארבעטסלאזיגקייט אינשורענס דעשבָאורד, צו באקומען 
 ן און בענעפיטן  ארבעטסלאזיגקייט פאדערונגע

    
  אנגייענדע   דורכזעעדיגקייט, דאטא צו פארשפרעכונג ברייטע-סטעיט  שטיצן דעשבָאורדס נייע

   באמיאונגען מאדערניזאציע
    

    
גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן דאס אוועקשטעלן צוויי נייע אינטעראקטיווע ָאנליין  

  ארטיגערדעשבָאורדס צו פארבעסערן צוטריט צו ארבעטסלאזיגקייט דאטא פאר אלע ניו יארקער. דער  
דעשבָאורד, א געמיינזאמע באמיאונג צווישן ניו יארק סטעיט און די   סטאטיסטיקס ארבעטסלאזיגקייט

טע שטאטן, פארזארגט חודש׳ליכע און יערליכע ביורא פון לעיבאר סטאטיסטיקס פון די פאראייניג
באשעפטיגונג, ארבעטסלאזיגקייט, ארבעטסקראפט און ארבעטסלאזיגקייט ראטע אינפארמאציע פאר ניו  

יארק סטעיט, לעיבָאר מארקעט ראיאנען, מעטראפאליטען ערטער, קאונטיס, ארבעטסקראפט 
 ארבעטסלאזיגקייטמענטשן. דער  25,000גסטנס אינוועסטירונג ראיאנען און מוניציפאליטעטן פון ווייני

אנטהאלט וועכנטליכע דאטא אויף בענעפיטן באצאלט, בענעפיטן באקומער, און  דעשבָאורד  אינשורענס 
  UIאנגעהויבענע פאדערונגען אויסגעשטעלט לויט׳ן ראיאן, אינדוסטריע, און פראגראם. דאטא פאר דעם 

-לעיבָאר מארקעט ראיאנען, ווי אויך אויסער׳ן 10דעשבָאורד איז צו באקומען פאר ניו יארק סטעיט׳ס 
טעיט איינוואוינער וועלכע זענען באשעפטיגט געווען אין ניו יארק און זענען בארעכטיגט פאר ניו יארקער  ס

UI   .בענעפיטן 
    

ייט זינט דער אנהייב, און מיר וועלן ווייטער ״מיין אדמיניסטראציע איז איבערגעגעבן צו דורכזעעדיגק
פירונגען וואס ערמעגליכן פאר ניו יארקער זיך צו לערנען איבער וואס זייער  -שטעלן צום ערשט פאראויס

״דורך מאכן די דעשבָאורדס פון דעם לעיבאר   האט גאווערנער האוקול געזאגט.רעגירונג טוט פאר זיי,״ 
ליק, וועט עס גלאטיגער מאכן דעם פראצעס און ערמעגליכן פאר ניו  דעפארטמענט צוטריטליך צום פוב

יארקער צו באקומען דאטא גיך און גרינג. דאס וועט געבן פאר ניו יארקער א קלארן בילד פון די 
    אומשטענדן פון אונזער לעיבָאר מארקעט.״

    
מיטלען און שטיצע וואס זיי -אויסטיילן די דאטא וועט העלפן בעסער באהעפטן ניו יארקער צו די הילפס

שאפער, אינדוסטריע מומחים, און  -ברויכן האבן. די דאטא ווערט געניצט דורך פארשידענע ערליי ּפָאליסי
אנדערע פאראינטערעסירטע פארטייען וועלכע וועלן געניסן פון מער צוטריט. עס וועט אינפארמירן און 

פראגראמען וועלכע זענען א טובה פאר ניו יארק   העלפן אנטשיידן בארעכטיגקייט פאר פעדעראלע הילף
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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
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Flocal-area-unemployment-statistics&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=abii32wezvtDTHE%2Bb6ST7twXAfTovxXwX4dEa%2BhphgU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Flocal-area-unemployment-statistics&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=abii32wezvtDTHE%2Bb6ST7twXAfTovxXwX4dEa%2BhphgU%3D&reserved=0
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
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


סטעיט. אפשאצונגען וועלן אויך אינפארמירן סטעיט און ארטיגע בודזשעט פראצעסן. פריוואטע  
אינדוסטריע, פארשער, די מידיע און אנדערע פערזאנען ניצן די דאטא אפצושאצן ארטיגע  

 .  ערטער  געאגראפישעארבעטסקראפט אומשטענדן און מאכט צוגלייכן לענגאויס 
    

״די נייע   ן ראבערטא רירדאן האט געזאגט,ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט קאמיסיאנערי
טערמיניגע ציל פון געהעכערטע  -אינאווירנדע דאטא דעשבָאורדס וועלן נישט נאר שטיצן אונזער לאנג

דורכזעעדיגקייט, אבער וועלן אויך פארבעסערן צוטריטליכקייט צו דאטא פאר סטעיט, ארטיגע און  
בירגער צו באקומען די דאטא אויף צו באריכטן אויף  פעדעראלע רעגירונג גרופעס, ווי אויך פריוואטע

אדער אפשאצן ארבעטסקראפט מארקעט אומשטענדן. די סארטן אונטערנעמונגען ברענגען ניו יארק  
סטעיט אריין אין דעם צוקונפט, און ווייזן וויאזוי טעכנאלאגישע אינאוואציע קען מאכן ווייטערדיגע  

 ן ענדערן די לעבנס פון די מענטשן וועמען מיר סערווירן.״ פארשריטן לענגאויס אונזער סטעיט או
    

די נייע דעשבָאורדס זענען א טייל פון אן אנגייענדע באמיאונג צו מאדערניזירן דעם ניו יארק סטעיט 
לעיבאר דעפארטמענט׳ס סיסטעמען און פראצעדורן, העכערן דאטא דורכזעעדיגקייט איבער דעם גאנצן  

עסערן די אלגעמיינע קאסטומער דורכלעבעניש. אין מערץ, האט גאווערנער  דעפארטמענט און פארב
  געהאלט און  באשעפטיגונג רבעטאאון די  סטאטיסטיקס באשעפטיגונג איצטיגעהאוקול אויפגעדעקט די 

דעשבָאורדס, צו געבן פאר ניו יארקער בעסערע צוטריט צו איצטיגע באשעפטיגונג   סטאטיסטיקס
האט   NYSDOLגאנגען. אין יוני, האט די גאווערנער אנאנסירט אז -אינפארמאציע און דאטא ריכטונג

, מיט אנטוויקלען  פלאן איינפירונג  טעכנאלאגיע יעריגע-4געגרייכט דעם האלבוועגס פונקט פון איר 
פראצענט פון קאסטומער   100פארבעסערונגען צו העלפן דער אגענטור גרייכן איר ציל פון באהאנדלען 

 נאכפראגעס.  
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