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   العاملة والقوى المحلي المجتمع التزامات إلبراز نيويورك وسط في  بايدن بالرئيس يرحبان هوكول والحاكمة ميكرون
  

يحدد إطار االستثمار المجتمعي شراكة ميكرون مع وكالة تطوير إمباير ستيت، مما يعود بالفائدة على وسط نيويورك 
   وقيادة التصنيع في أمريكا

  
  والعلوم الفيدرالي CHIPSالتاريخي للوالية وقانون  CHIPSأصبحت االستثمارات ممكنة بموجب تشريع 

  
  

يو ام(، إحدى  ( للتكنولوجيا. )ناسداك: Micronشركة ميكرون )  -  2022 تشرين األول/أكتوبر 27سيراكيوز، نيويورك، 
أكبر شركات أشباه الموصالت في العالم والمصنع الوحيد للذاكرة في الواليات المتحدة والحاكمة كاثي هوكول ترحبان 

حيث تخطط شركة ميكرون   نيويورك وسطبالرئيس جو بايدن والمسؤولين الفيدراليين والوالئيين والمحليين اآلخرين في 
مع التوقيع على إطار   .فاب ميغا رائدة ذاكرة لبناء قادمةال عاًما العشرين مدى  على دوالر مليار 100الستثمار ما يصل إلى 

عمل االستثمار المجتمعي ستحتفل ميكرون بالتزاماتها األولية تجاه المجتمع والقوى العاملة التي تم وضعها مع وكالة تطوير  
يشمل هذا اإلطار استثمار صندوق البرنامج المحلي الموحد  (. Empire State Development, ESDإمباير ستيت )

 Consolidated Local Street and Highway Improvementلتحسين الشوارع والطرق السريعة )
Program, CHIPS مليون دوالر والذي يركز على دعم تنمية القوى العاملة والتعليم   500( األخضر المجتمعي بقيمة
مجتمعية واإلسكان الميسور التكلفة إضافة إلى المبادرات األخرى التي تضمن أن القوى العاملة في  واألصول والمنظمات ال

  وسط نيويورك ستتمتع بالمهارات المتقدمة الالزمة للحفاظ على قيادة تصنيع أشباه الموصالت المتقدمة.
  

ليون دوالر إضافية من نيويورك  م 100مليون دوالر في الصندوق وستستثمر  250سوف تستثمر شركة ميكرون مبلغ 
ستنشئ الشركة أيًضا لجنة استشارية مجتمعية  مليون دوالر من الشركاء المحليين والوالئيين والوطنيين. 150إضافة إلى 
عضًوا متنوًعا من المجتمع إضافة إلى ممثلين من الحكومات المحلية وحكومات الواليات باإلضافة إلى   11تتكون من 

من خالل هذا النهج تهدف ميكرون و  اللجنة األولويات والمجاالت المحتملة لالستثمار من الصندوق.ميكرون. ستحدد 
(ESD إلى فهم احتياجات مجتمع وسط نيويورك ومعالجتها بشكل أفضل وإجراء استثمارات مستهدفة في كافة أنحاء )

للتنمية هوب نايت والرئيس التنفيذي لشركة ميكرون  ستوقع الحاكمة هوكول والمديرة التنفيذية لوكالة إمباير ستيت المنطقة.
سانجاي ميهروترا إطار عمل االستثمار المجتمعي جنبًا إلى جنب مع الشركاء المحليين لدعم روح التعاون مع البيئة والتنمية  

ما يقرب من إلى استحداث  خططت ميكرون لبناء مبنى ضخم في نيويورك والذي سيؤدي المستدامة لالستثمار في المنطقة.
نتيجة عمل الحزبين   وظيفة ذات رواتب عالية في ميكرون 9,000وظيفة في نيويورك بما في ذلك ما يقرب من  50,000

   ( والعلوم.CHIPSللكونغرس ومجلس اإلدارة إدارة بايدن لتمرير قانون )
  

"يشرفنا أن نستضيف الرئيس بايدن والعديد من القادة   قال سانجاي ميهروترا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميكرون،
البارزين اليوم في وسط نيويورك الموقع المستقبلي لمبنى ميكرون العمالق الجديد الرائد الذي سيغذي االبتكار في الواليات  

األمريكي وضمان األمن  لتأمين ريادة الواليات المتحدة في تصنيع أشباه الموصالت وتنمية االبتكار المتحدة لسنوات قادمة.
تمثل التزاماتنا من خالل   االقتصادي والوطني من الضروري أن نجتمع معًا لبناء قوة عاملة وتحويلها من أجل المستقبل.

  إطار عمل االستثمار المجتمعي الخطوات التأسيسية األولى نحو تحول وسط نيويورك".
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.micron.com%2Fny&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ccdad149972744e84bded08dab7fc9e54%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638024592942769497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bnpyMUn7pgNC5izQEC2zdfclDyIJfir1NqSCoqsJ774%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestors.micron.com%2Fnews-releases%2Fnews-release-details%2Fmicron-announces-historic-investment-100-billion-build-megafab&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ccdad149972744e84bded08dab7fc9e54%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638024592942769497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XYmY5abZCNNpIeSR17WS1DhB2zMtacFfW89ZmDwT6%2B8%3D&reserved=0


مليار دوالر يؤمن مستقباًل اقتصاديًا مشرقًا ألجيال من   100"إن استثمار ميكرون التاريخي البالغ  قالت الحاكمة هوكول،
سكان نيويورك في مقاطعة أونونداغا وفي كافة أنحاء الوالية وهذا المشروع التحويلي يعزز ريادة التصنيع في نيويورك.  

ستدامة وفرص للشركات المملوكة لألقليات والنساء وظيفة والتزامات عميقة باال 50,000إضافة إلى ما يقرب من 
مليون دوالر سيحافظ على المنطقة على المدى   500والمجتمعات المحرومة فإن هذا الصندوق المجتمعي الذي تبلغ قيمته 

نا في هذا  الطويل من خالل االستثمارات في القوى العاملة واإلسكان والبنية التحتية. يسعدني أن الرئيس بايدن قد ينضم إلي
اإلعالن الذي يحدث مرة واحدة في الجيل وأتطلع إلى العمل عن كثب مع شركائنا المحليين والوالئيين والفدراليين إضافة إلى  

  مجتمعات األعمال والعمال لجعل أحد أكبر مشاريع التنمية االقتصادية في تاريخ الواليات المتحدة يؤتي ثماره." 
  

  لبناء القوى العاملة للمستقب
  الالزم النطاق على العاملة القوى  لتدريب األهمية بالغ أمًرا التقليدية  وغير التقليدية  العاملة القوى تطوير مسارات من كل تعد

  لديهم موهوبين وفنيين مهندسين المستقبل في العاملة القوى ستتطلب المتحدة. الواليات في الموصالت أشباه  لصناعة
  شركة تلتزم متقدمة. هندسية حلول وتطوير الحديثة األبحاث غرف مرافق وتشغيل إلدارة متنوعة مهارات مجموعات

  لألفراد سيما وال الجميع متناول في المهن هذه وتجعل العاملة القوة توسيع على تعمل التي والمبتكرة الفعالة بالحلول ميكرون
  تمثيالً. األقل الريفية المجتمعات في

  
 ً  ومقاطعة ميكرون تستثمر سوف المنطقة في الرائدة العالي التعليم مؤسسات مع للشراكة ميكرون إستراتيجية مع تماشيا

  في نظيفة غرفة وتجهيز لبناء سنوات 10 مدى على دوالر ماليين 5 ميكرون استثمار مع دوالر ماليين 10 معًا أونانداغا
  طرق إلى  الوصول إمكانية للطالب االستثمار  هذا سيوفر للمدرسة. الفنية المناهج تطوير ودعمها أونانداغا مجتمع كلية

  ميكرون. تصنيع منشأة داخل وهندسية فنية ألدوار إلعدادهم المتقدمة التصنيع ومعدات
  

سوف تتطلع ميكرون أيًضا إلى االستفادة من عدد السكان العسكريين المهمين في وسط نيويورك وهي مجموعة من العمالة  
بالتنسيق والشراكة مع  ماهرة والموهوبة ذات األهمية الحاسمة لتوسيع نطاق التصنيع عالي التقنية في الواليات المتحدة.ال

 Institute of Veteran and( ألسر المحاربين القدامى والعسكريين )D'Anielloميكرون سيدعم معهد دانييلو )
Military Families, IVMFتطوير مهارات المتقاعدين لوظائف التصنيع المتقدمة واالنتقال  ( التابع لجامعة سيراكيوز

ستقوم ميكرون أيًضا بإنشاء برنامج تدريب داخلي مصمم إلعداد الطالب لشغل   إلى ميكرون واألدوار الصناعية األخرى.
بشكل كبير على وظائف بدوام كامل كمهندسين وعلماء وأدوار مهمة أخرى في صناعة أشباه الموصالت مع تركيز التوظيف 

  1,500تطمح شركة ميكرون إلى توظيف أكثر من  المحاربين القدامى والطالب من المجتمعات األقل تمثيال بشكل تقليدي.
من المحاربين القدامى في المنطقة على مدار عقدين من الزمن في وسط نيويورك بما يتماشى مع أهداف شركة ميكرون 

  لتوظيف المحاربين القدامى.
  

ة إلى ذلك، أبرمت شركة ميكرون اتفاقية عمل مشروع مع النقابات العمالية المحلية والتي تضع إطاًرا للتعاون في إدارة  إضاف
العمل واالستقرار في جميع مراحل إنشاء مبنى ميغافاب الجديد. تحدد هذه االتفاقية استخدام مركز التجنيد العسكري والتقييم 

(. كما يتطلب أيًضا من Helmets to Hardhatsجه "الخوذ لمن يعملون بجد" )وتوظيف المحاربين القدامى وبرنام
المقاولين التبرع بنسبة سنت واحد في الساعة لكل ساعة عمل حرفية في المشروع لبرنامج مسارات التدريب المهني وهو  

  لة في المشروع.( لتعزيز تمثيل األقليات والنساء في القوى العامSyracuse Buildجزء من سيراكيوز بيلد )
  

 المؤهل البناء إنفاق من %30 منح يتم أن  ضمان على  ميكرون ستعمل الموردين تنوع بزيادة ميكرون التزام من وكجزء
  بشكل تمثيالً  األقل المجتمعات  من ألفراد المملوكة للشركات المؤهل المستمر السنوي التشغيلي اإلنفاق من %20 و للمشروع

 واألعمال نيويورك والية من سيدات األقليات/ من ألفراد المملوكة التجارية األعمال لمؤسسات األولوية إعطاء مع تقليدي
  استخدام على الفرعيين والمقاولين البناء مقاولي ميكرون شركة ستشجع المعوقين. القدامى للمحاربين المملوكة التجارية

  ة.المحروم الفئات من للتوظيف المرشحين لتحديد األول المصدر كنموذج بيلد سيراكيوز
  

  ( للجميعSTEM)  االستثمار في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
  أمًرا التدريب وبرامج الثانوي التعليم وحتى األطفال رياض  مرحلة في والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم تعليم يعد

  يعانون الذين الشباب وتمكن  المحلية التعليم برامج في ميكرون شركة تستثمر سوف الماهرة.  للمواهب مورد إلنشاء ضروريًا



  صناعة بناء لدعم (STEM) والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم مجاالت في الوظائف متابعة من الموارد نقص من
  عام. بشكل وشموليةً  تنوًعا أكثر تقنية

  
  للعلوم سيراكيوز مدرسة في سنوات 10 مدار  على دوالر ماليين 10 كةالشر ستستثمر ميكرون، التزام من وكجزء

 العلوم مجاالت لدمج مصممة المنطقة في تعاونية مدرسة أول   - (STEAM) والرياضيات والفنون والهندسة والتكنولوجيا
  إلى للوصول المنطقة في خرىاأل والثانوي األساسي التعليم برامج مثل أيًضا - والرياضيات والفنون والهندسة والتكنولوجيا

ً  المهمشين الطالب  مسبوقة غير  فرًصا اإلقليمي المرفق سيوفر المستقبل. في (STEM) وظائف أمام  الحواجز وتقليل  تاريخيا
 حافز بمثابة االستثمار هذا سيكون وجغرافيًا. وعرقيًا واقتصاديًا اجتماعيًا المتنوعين للطالب والفنون الناشئة التقنيات في
  المنطقة. في والتعاون الخاصة المستقبلية طوراتللت
  

  الذين والمتنوعين الجدد التدريس هيئة أعضاء لدعم  سيراكيوز جامعة مع شراكة  إضافية ميكرون  مجتمع التزامات تشمل
  المستقبل أساتذة  زمالة برنامج خالل من المستقبل في العاملة القوى تدريب على وتدريسهم أبحاثهم ستعمل
 رينسيلير ومعهد كالركسون معهد ذلك في بما اإلقليمية الجامعات مع الهندسي التعليم دعم أيًضا ميكرون ستواصل ة.بالجامع
  الحالية   الشراكة تعزيز على  الشرقي الشمال في الجامعات من القوية الشبكة ستعمل وغيرها. وكورنيل التطبيقية للفنون

  والعلوم. الهندسة مجاالت جميع في الطالب مجموعات مثيلت وزيادة للتكنولوجيا روتشستر معهد مع للشركة
  

  المشاركة مع المجتمعات المحلية
لدعم رعاية األطفال   تعطي ميكرون األولوية لالستثمار في المجتمعات التي يعيش ويعمل فيها أعضاء فريقها وإثرائها.

دوالر في جمعية الشبان المسيحيين  500,000وبرامج االستعداد للطفولة المبكرة ستقوم ميكرون باستثمار مبدئي بقيمة 
(YMCA) .يهدف هذا االستثمار إلى توسيع نطاق الوصول إلى رعاية األطفال عالية الجودة والتعلم   في وسط نيويورك

( والمنظمات األخرى لتحديد  YMCAستستمر شركة ميكرون في الشراكة مع ) المبكر للمجتمعات المحرومة في المنطقة.
  للجميع.  مجتمع عادل وشاملاالستثمارات المستقبلية التي تمّكن األطفال واألسر وبناء 

  
  (MOST Technology, & Science of Museum) والتكنولوجيا العلوم لمتحف رعاية ميكرون شركة ستطلق

  خبرات وعائالتهم للطالب يوفر الذي  األجل طويل (MOST) معرض ميكرون تمويل سيدعم  دوالر. 500,000 بقيمة
 في العلمية المعسكرات معظم ميكرون ستوفر ذلك، إلى إضافة الشائعة. وتطبيقاتها الموصالت أشباه على للتعرف عملية

 توالرياضيا والهندسة والتكنولوجيا العلوم عن تعليمية سلسلة وستستضيف مجانًا للطالب الربيع وعطلة الشتاء منتصف
(STEM) المستمر. التعلم تعزز التي التصميم تحديات إلى  إضافة  
  

  في دوالر ماليين 10 استثمار خطط ذلك في بما المجتمعية والخدمات التحتية البنية إلى أعمق بشكل ميكرون تركيز يمتد
  نيويورك. وسط ىإل جديدة أعمال وجذب لدعم اإلقليمي التكنولوجي البيئي النظام مع بالشراكة المشاريع تمويل

  
  مثل المبتكرة والشركات المجتمع من كل لنجاح األهمية بالغ أمر المجتمع مع والمنتجة المستمرة المشاركة ألن إدراًكا

  و وسيراكيوز كالي مجتمع ألعضاء الفرص لتوفير سنوية ربع مجتمعية بلدية قاعات الستضافة الشركة تخطط ميكرون
  احتياجاتهم. دعم خاللها من ميكرون لشركة يمكن التي الطرق حول مباشرة يقاتتعل لمشاركة أونانداغا مقاطعة

  
  التزامات إضافية من ميكرون

  القادم الجيل لتنمية نيويورك وسط منطقة دعم طرق تقييم  ميكرون شركة ستواصل المجتمعي، االستثمار عمل إطار خارج
  متنوعة. عمل مجموعة  وبناء للمنطقة التحتية البنية ودعم المحرومة للمجتمعات االقتصادية الفرص وتسريع المواهب من

  
ة ميكرون اتحاد ابتكار القوى العاملة الجاهز للمستقبل التابع لجامعة سيراكيوز وتماشياً مع هذا االلتزام الموسع ستنشئ شرك

وكليات المجتمع والمؤسسات   في كلية الدراسات المهنية. وبالشراكة مع مجتمع األعمال في وسط نيويورك والنقابات العمالية
ا ستتعاون ميكرون مع جامعة سيراكيوز لتنفيذ  األخرى التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات في والية نيويورك وخارجه

نهج متعدد األبعاد وشامل لتطوير القوى العاملة وتحسين المهارات واالحتفاظ المهني. وسيعمل اتحاد ابتكارات القوى العاملة  
إستراتيجية  الجاهزة للمستقبل على تعزيز نظام بيئي للتدريب على المهارات والبرامج األكاديمية والشراكة المصممة لدعم 

  تطوير القوى العاملة والمواهب في ميكرون.



  
  في الشركة نمو مع واألقلية المجتمعية المالية المؤسسات من لالستفادة المتاحة الفرص تقييم ميكرون شركة ستواصل
ons,Instituti Depository Minority ) األقليات إيداع مؤسسات في دوالر ماليين 10 إيداع يشمل وهذا المنطقة.

MDI) نيويورك. وسط تخدم التي  
  

لفهم ومعالجة التحديات المرتبطة بالحصول على سكن ميسور التكلفة أعلنت الحاكمة هوكول أن والية نيويورك ستقود 
مبادرة بالشراكة مع ميكرون والحكومات المحلية لتحديد السياسات التي تدعم تحسين البنية التحتية وفرص اإلسكان 

ريدة التي ستواجه منطقة سيراكيوز. ستوفر النتائج أساًسا لكل من الفرص  واالجتماعية والشمول المالي والعقبات المحددة والف
  قصيرة المدى واالستراتيجيات طويلة المدى التي يمكن أن تستفيد منها ميكرون كشريك مجتمعي ملتزم.

  
لوم  ستركز شركة ميكرون بشكل أكبر على بناء جسر بين الطالب المحرومين من الخدمات والوظائف في مجاالت الع

( التعليمي األول بدون تكلفة من الشركة،  STEMوالتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في وسط نيويورك من خالل برنامج )
  100إلى   70سيصل البرنامج إلى ما يقرب من  ، لطالب المدارس اإلعدادية والثانوية.( Camp Chip) الشرائح مخيم

طالب في األسبوع مما يوفر لهم فرًصا لتعلم كيفية صنع أشباه الموصالت وكيف تُترجم مهارات العلوم والتكنولوجيا  
  والهندسة والرياضيات إلى وظائف ميكرون.

  
  تصريحات من القادة الفيدراليين وحكومات الواليات والمحليين

فيما يلي التعليقات التي أدلى بها العديد من القادة حول االستثمار التاريخي لشركة ميكرون وما بذلته الشركة في المجتمع  
   جهود:من
  

"يسعدنا الترحيب بالرئيس بايدن في موطنه في سيراكيوز! يعتبر استثمار ميكرون غير قال السناتور تشارلز شومر، 
مليار دوالر فرصة ال تتكرر إال مرة واحدة في كل جيل لوسط نيويورك ومن شأنه أن يحول المنطقة  100المسبوق البالغ 

ألجر الجيد ويعزز أمننا القومي ويبث  بشكل جذري ويخلق عشرات اآلالف من وظائف التصنيع ووظائف نقابات البناء ذات ا
( ومشروع قانون العلوم والمشاريع الحكيمة مثل ميكرون CHIPSحياة جديدة في إرث أمريكا كرائدة في االبتكار. بفضل )

يعود التصنيع إلى أمريكا وأماكن مثل شمال والية نيويورك. هذه هي لحظة قناة إيري الخاصة بنا وستضيف إلى ممر أشباه 
الت في شمال نيويورك من هدسون فالي ومنطقة العاصمة إلى موهوك فالي وروتشستر لضمان بناء المستقبل في الموص

 -شمال والية نيويورك. سيكون هذا المشروع مخطًطا وطنيًا لما يبدو عليه االستثمار في العمال والمجتمع واالستدامة البيئية 
  قبل أمريكا هنا في شمال والية نيويورك." وبفضل قيادة الرئيس بايدن فإننا نبني اآلن مست 

  
"على مدى السنوات القليلة الماضية شعر المستهلكون والشركات األمريكية بالتأثير   قالت السناتور كيرستن غيليبراند،

االقتصادي المعوق لالعتماد المفرط على الشركات األجنبية في صناعة أشباه الموصالت وتعطيل سالسل التوريد األمريكية. 
دم المليارات من الموارد لبناء صناعة  والذي يق 2022( وقانون العلوم لعام  CHIPSلهذا السبب ناضلت بشدة لتمرير )

الرقائق المحلية لدينا في جميع أنحاء البالد وساعدت في ترسيخ قرار ميكرون بجلب مقرها إلى شمال والية نيويورك. 
وظيفة ذات رواتب  50,000سيكون لهذا االستثمار الهائل تأثير على كافة أنحاء وسط نيويورك وسيستحدث ما يصل إلى  

يتنا. شكًرا لك أيها الرئيس بايدن على زيارة سيراكيوز لالحتفال بهذه االستثمارات ولكونك شريًكا في جهودنا جيدة في وال
لتعزيز األمن القومي وخلق وظائف ذات رواتب جيدة ولتمهيد الطريق لقيادة الواليات المتحدة في مجال تكنولوجيا أشباه 

يورك للتأكد من أن مجتمعنا لديه األدوات والتدريب للقيام بهذا العمل  الموصالت. أتطلع إلى العمل مع ميكرون ووسط نيو
  المهم." 

  
سيخلق استثمار ميكرون بقيمة  "يشرفني أن أرحب بشركة ميكرون للتكنولوجيا في وسط نيويورك. قال النائب جون كاتكو،

ويورك إلى مركز لتصنيع أشباه  مليار دوالر وظائف ذات رواتب جيدة ويحفز اقتصادنا اإلقليمي ويحول وسط ني  100
الموصالت. يعد هذا بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لمنطقتنا وأنا فخور بالعمل بطريقة من الحزبين لجعل حلم هذا  

  االستثمار حقيقة." 
  
"يواصل مجتمع  (، CenterState CEOقال روبرت إم. سيمبسون الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سنتر ستيت ) 

وظيفة   9,000مليار دوالر وستخلق  100ويورك االحتفال بإعالن شركة ميكرون أنها ستستثمر ما يصل إلى  وسط ني
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مباشرة على مدار العقدين المقبلين. ومع ذلك فإن االلتزامات التي تقطعها ميكرون من خالل إطار االستثمار المجتمعي هي 
ي وسط نيويورك والمعيار الجديد للتنمية االقتصادية على الصعيد التي تجعل هذه الصفقة التاريخية صفقة تحويلية للجميع ف

الوطني. يضمن استثمار ميكرون أن هذا المجتمع بأكمله ستتاح له الفرصة لالستفادة اآلن وفي العقود القادمة. يعد التزام  
يجهز أصغر أفراد  ميكرون بالعمل مع الشركاء المحليين غير مسبوق وسوف يوسع نطاق برامج االستعداد للوظائف و

مجتمعنا لشغل وظائف مستقبلية ويوسع برنامج ريادة األعمال واالبتكار ويربط موردي األعمال التجارية التي يملكها أفراد  
( بهذا المشروع. Minority and Women Owned Business Enterprises, MWBEمن األقليات/نساء )

في إنشاء مجتمع تزدهر فيه الشركات ويزدهر جميع األشخاص فإننا ممتنون بينما نعمل على تحقيق مهمة مؤسستنا المتمثلة 
  بشكل استثنائي لوجود شركة ميكرون كشريك يشاركنا رؤيتنا." 

  
"يشرفنا أن نرحب بالرئيس بايدن والرئيس التنفيذي لشركة ميكرون   قال د. وارن هيلتون رئيس كلية مجتمع أونونداغا،

سانجاي ميهروترا وفريقه والقادة المنتخبين من كافة أنحاء منطقتنا ووالية نيويورك واألمة في حرم كلية مجتمع أونونداغا 
  100يم في استثماراتهم البالغة الجامعي لفعالية اليوم التاريخي. نحن فخورون بأن نكون أحد شركاء ميكرون في مجال التعل

مليار دوالر ونتطلع إلى العمل عن كثب معهم بينما نقوم بتحويل منطقتنا بأكملها. سيتضمن التحضير لعملية التعليم بناء  
"غرفة أبحاث" عالية التقنية في الحرم الجامعي حيث يمكن للطالب التعلم واالستعداد لمهن مجزية في صناعة أشباه  

( والمدير التنفيذي لمقاطعة أونونداغا رايان  SUNYكاثي هوكول وديبورا ستانلي مستشارة ) شكر الحاكمةالموصالت. ن
ماكماهون لدعمهم بينما نواصل تحويل الحرم الجامعي لدينا لتلبية احتياجات شركاء القوى العاملة لدينا. لقد قطعت كلية 

عاًما في مصنع مهجور لآلالت الكاتبة في وسط مدينة  60نا للطالب قبل أونونداغا المجتمعية شوًطا طويالً منذ أن فتحنا أبواب
  عاًما وما بعدها."   60سيراكيوز. نحن متحمسون ألن نكون جزًءا من هذا المشروع الذي سيغير منطقتنا على مدى 

  
بالفعل، لدينا  العمل."في شراكة مع ميكرون يشمر فريقنا عن سواعدنا ويبدأ  قال كينت سيفرود مستشار جامعة سيراكيوز،

العديد من المبادرات قيد العمل. وتشمل هذه المبادرات إنشاء اتحاد ابتكار القوى العاملة الجاهزة للمستقبل بجامعة سيراكيوز 
والجهود المبذولة لتكثيف توظيف ميكرون للمحاربين القدامى وزيادة االستثمار في برنامج زمالة أساتذة المستقبل. وعلى 

لفردي، فهذه فرص رائعة لجامعتنا ومجتمعنا. وعلى الصعيد الجماعي فهي تمثل طرقًا تحويلية ومبتكرة إلعادة الصعيد ا
  تصور وإعادة تشكيل الطريقة التي نعد بها الجيل القادم من القادة والمبتكرين والمعارضين." 

  
"إن إضافة ميكرون إلى مجتمع وسط  رس،قال دانيال جي هينر مدير منطقة منطقة ليفربول التعليمية المركزية للمدا

نيويورك ستزود منطقة ليفربول التعليمية المركزية إضافة إلى المناطق التعليمية في كافة أنحاء المنطقة بالعديد من الفرص  
التعليمية للطالب في الصفوف من الروضة وحتى الصف الثاني عشر. ستعزز برامج مثل مخيم الشرائح ومشاركة الفتيات 

(  Careers in a High-Tech World( ووظائف في عالم عالم التقنية )Girls Going Techالتكنولوجيا )في 
المسارات الوظيفية التي تم تقديمها حديثًا في ليفربول والتي ستعد طالبنا لمهنهم المستقبلية. نتطلع إلى العمل مع شركة 

 ميكرون لسنوات قادمة". 
  

"بالنيابة عن مجلس تجارة البناء والتشييد في وسط شمال  جارة األنابيب بوالية نيويورك،قال غريغ النسيت رئيس رابطة ت
ستقوم برامج تطوير القوى العاملة في ميكرون بتسخير المهارات نيويورك يسعدني أن نرحب بـ ميكرون في نيويورك. 

والطبيعة الجادة لسكان نيويورك وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى المجتمعات المحرومة والذين ربما لم يروا مسارات وظيفية 
المحلية لدينا تمثيل األقليات  تقليدية في مستقبلهم. ستدعم اتفاقية العمل الخاصة بالمشروع بين ميكرون والنقابات العمالية

والمحاربين القدامى والنساء في القوة العاملة للمشروع مع ضمان االستقرار والتعاون مع النقابات العمالية الموهوبة في  
منطقتنا طوال المشروع. من تطوير برامج التدريب المهني إلى االختيار المتعمد للمقاولين، تُظهر ميكرون التزامها تجاه  

  معنا واإلمكانات المذهلة لقوتنا العاملة." مجت
  

لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى صحيفة وقائع استثمار المجتمع والقوى العاملة في نيويورك على  
Micron.com/NY.  

  
 شركة ميكرون للتكنولوجيا  نبذة

  للجميع. نحن شركة رائدة في مجال حلول الذاكرة والتخزين المبتكرة التي تحول كيفية استخدام العالم للمعلومات إلثراء الحياة
مع التركيز الدؤوب على عمالئنا وريادتنا في مجال التكنولوجيا والتصنيع والتميز التشغيلي تقدم ميكرون مجموعة غنية من  
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( عالية األداء من  NOR( و ) NAND( و )DRAMمنتجات الذاكرة والتخزين مثل ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية )
مل االبتكارات التي يبتكرها موظفونا على تعزيز اقتصاد البيانات مما  ®. كل يوم، تعCrucial® و Micronخالل عالمتي 

من مركز البيانات إلى الحافة الذكية   -يتيح التقدم في تطبيقات الذكاء االصطناعي والجيل الخامس التي تطلق العنان للفرص 
  .micron.comاك: ام يو(، ُزروعبر تجربة المستخدم والعميل. لمعرفة المزيد حول شركة ميكرون للتكنولوجيا. )ناسد
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