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  کی HOCHUL گورنر اور  مائیکرون لیے کے کرنے طے  میل سنگ کا وعدوں ساتھ  کے قوت افرادی اور عالقہ اہل  
  خیرمقدم میں یارک نیو وسطی کا بائیڈن صدر سے جانب

  

عالقائی سرمایہ کاری کا عملی ڈھانچہ ایمپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ کے ساتھ مائیکرون کی شراکت کی وضاحت کرتا ہے، 
  جس سے وسطی نیو یارک اور امریکہ کی اشیاء سازی میں قیادت کو فائدہ ہو گا

  
پس اینڈ سائنس ایکٹ کے ذریعے ممکن بنائی   سرمایہ کاری ریاست کی تاریخی گرین چپس قانون سازی اور وفاقی چ 

  گئی

  
  

(، دنیا کی سب NASDAQ:  MUمائیکرون ٹیکنالوجی، انکارپوریٹڈ )  — 2022اکتوبر،  27سیراکیوز، نیویارک، 
 Kathyسے بڑی سیمی کنڈکٹر کمپنیوں میں سے ایک اور میموری بنانے والی واحد امریکی کمپنی، اور گورنر 

Hochul  میں استقبال کیا   یارک نیو وسطینے صدر جو بائیڈن اور دیگر وفاقی، ریاستی اور مقامی عہدیداروں کا
  لیے کے  بنانے فیب میگا  میموری ترین جدید اور اہم ایک میں عرصے زیادہ سے برس 20 اگلےجہاں مائیکرون 

عالقائی سرمایہ کاری کے عملی ڈھانچے پر دستخط کے   کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کاری سرمایہ تک بلین 100$
( کے ساتھ کیے گئے عالقے  Empire State Development, ESDٹیٹ ڈویلپمنٹ )ساتھ، مائیکرون ایمپائر اس

$ ملین کے گرین چپس عالقائی سرمایہ 500اور افرادی قوت کے ابتدائی وعدوں کو پورا کرے گی۔ یہ عملی ڈھانچہ 
ہائش کے ساتھ کاری فنڈ پر محیط ہے جو افرادی قوت کی ترقی، تعلیم، عالقے کے اثاثوں اور تنظیموں، اور سستی ر

ساتھ دیگر پہل کاریوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ وسطی نیو یارک کی افرادی قوت 
کو اعٰلی درجے کی مہارتیں حاصل ہوں گی جو سیمی کنڈکٹر کی اہم اور جدید ترین تیاری میں قیادت کو برقرار  

  رکھنے کے لیے درکار ہیں۔
  

$ ملین کی اضافی سرمایہ کاری نیو یارک سے ہو  100$ ملین کی سرمایہ کاری کرے گی اور 250مائیکرون فنڈ میں 
کمپنی ایک عالقائی مشاورتی   $ ملین شامل ہیں۔150گی، جس میں مقامی، دیگر ریاستی اور قومی شراکت داروں سے 

نمائندوں کے ساتھ ساتھ مائیکرون کے عالوہ، کمیٹی بھی قائم کرے گی جس میں مقامی اور ریاستی حکومتوں کے 
مختلف ارکان ہوں گے۔ کمیٹی فنڈ سے سرمایہ کاری کے لیے ترجیحات اور ممکنہ شعبوں کی نشاندہی  11عالقے کے 
کا مقصد وسطی نیو یارک کے عالقے کی ضروریات کو  ESDاس طریقٔہ کار کے ذریعے، مائیکرون اور  کرے گی۔

گورنر   ان پر توجہ دینا اور پورے خطے میں مخصوص اہداف پر سرمایہ کاری کرنا ہے۔ بہتر طور پر سمجھنا اور
Hochul ایمپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ کی سی ای او ،Hope Knight  اور مائیکرون کے سی ای اوSanjay 

Mehrotra مقامی شراکت داروں کے ساتھ، خطے میں سرمایہ کاری کے لیے ،ESD  کے ساتھ تعاون کے جذبے کی
مائیکرون کا نیویارک میں ایک  توثیق کرتے ہوئے، عالقائی سرمایہ کاری کے عملی ڈھانچے پر دستخط کریں گے۔

  9,000مالزمتیں پیدا ہوں گی جن میں تقریباً  50,000نیو یارک میں تقریباً میگا فیب بنانے کا منصوبہ، جس سے 
ی کنڈکٹر تیار کرنے کے لیے مفید مراعات کی تیاری  چپس]سیمزیادہ معاوضہ دینے والی مائیکرون مالزمتیں ہوں گی، 

(Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors, CHIPS اینڈ سائنس ایکٹ پاس کرنے ])
  کے لیے کانگریس اور بائیڈن انتظامیہ کے دو طرفہ کام کا نتیجہ ہے۔

  

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
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


"ہمیں آج مائیکرون کے نئے اہم ترین میگا فیب   نے کہا، Sanjay Mehrotraمائیکرون کے صدر اور سی ای او 
کی مستقبل کی سائٹ، وسطی نیو یارک میں صدر بائیڈن اور بہت سے سرکردہ رہنماؤں کی میزبانی کرنے پر فخر 

سیمی کنڈکٹر سازی میں امریکی قیادت  ہے، جو آنے والے برسوں تک امریکی اختراعات کو ایندھن فراہم کرے گی۔
امریکی اختراعات کو فروغ دینے اور اقتصادی اور قومی سالمتی کو یقینی بنانے کے لیے، یہ  کو محفوظ بنانے، 

عالقائی سرمایہ کاری کے  ضروری ہے کہ ہم مستقبل کے لیے افرادی قوت کی تعمیر اور تبدیلی کے لیے اکٹھے ہوں۔
ادی اقدامات کی نمائندگی عملی ڈھانچے کے ذریعے ہمارے وعدے وسطی نیو یارک کی تبدیلی کی طرف اولین بنی

  کرتے ہیں"۔
  

$ بلین کی سرمایہ کاری اوننداگا کاؤنٹی اور ریاست بھر میں 100"مائیکرون کی تاریخی  نے کہا، Hochulگورنر 
نیو یارک کی نسلوں کے لیے ایک روشن معاشی مستقبل کو محفوظ بناتی ہے، اور یہ کایا پلٹ منصوبہ نیو یارک کی  

ے گہری وابستگیوں، اور اقلیتوں  مالزمتوں، پائیداری کے لی 50,000مینوفیکچرنگ قیادت کو تقویت دیتا ہے۔ تقریباً 
$ ملین  500اور خواتین کی ملکیت والے کاروباروں اور پسماندہ عالقوں کے لیے مواقع کے عالوہ، اس منصوبے کا 

کا عالقائی فنڈ افرادی قوت، ہاؤسنگ اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کے ساتھ طویل مدت میں خطے کو برقرار 
ہے کہ صدر بائیڈن ایک نسل میں ایک ہی بار ہونے والے اس اعالن کے لیے ہمارے رکھے گا۔ مجھے بہت خوشی 

ساتھ شامل ہو سکے، اور میں اپنے مقامی، ریاستی اور وفاقی شراکت داروں کے ساتھ ساتھ کاروباری اور مزدور  
نے کے لیے برادریوں کے ساتھ مل کر امریکی تاریخ کے سب سے بڑے اقتصادی ترقی کے منصوبے نتیجہ خیز بنا

  کام کرنے کی منتظر ہوں۔" 
  

  مستقبل کی افرادی قوت کی تعمیر
 غیر اور روایتی لیے کے دینے تربیت کو قوت افرادی پر پیمانے ضروری لیے کے صنعت کنڈکٹر سیمی امریکی
 سہولیات ستھری صاف ترین جدید کو قوت افرادی کی مستقبل ہیں۔ اہم دونوں راستے کے ترقی کی قوت  افرادی روایتی

  ماہرین تکنیکی اور انجینئرز باصالحیت لیے کے کرنے تیار  حل کے انجینئرنگ جدید اور چالنے اور کرنے انتظام کا
 ہیں دیتے وسعت کو قوت  افرادی جو ہے پُرعزم لیے کے حل تخلیقی اور مؤثر ایسے مائیکرون گی۔ ہو ضرورت کی
ً  ہیں، بناتے رسائی قابل لیے  کے سب کو پیشوں ان اور  دیہی اور ہے کم نمائندگی کی جن لیے کے افراد ان  خصوصا

   ہیں۔ سے عالقوں
  

 اور مائیکرن  مطابق، کے عملی حکمت کی مائیکرون لیے کے داری شراکت ساتھ کے اداروں  تعلیمی اعلیٰ  میں خطے
  سرمایہ کی ملین $5 دوران کے برسوں 10 مائیکرون گے، کریں کاری سرمایہ کی ملین $10 کر مل کاؤنٹی اونونداگا

 میں تیاری کی نصاب تکنیکی کے سکول اور چالنے ورا بنانے روم کلین میں کالج کمیونٹی اونونداگا ساتھ، کے کاری
  کے انجینئرنگ اور ٹیکنیشن اندر کے سہولت مینوفیکچرنگ کی مائیکرون کو طلباء کاری سرمایہ یہ گے۔ کریں مدد

  گی۔ کرے فراہم رسائی تک آالت اور طریقوں مینوفیکچرنگ جدید لیے کے کرنے تیار لیے کے عہدوں
  

رک کی اہم فوجی آبادی کو بھی کھوجنے کرنے کی کوشش کرے گی، جو کہ امریکی ہائی ٹیک مائیکرون وسطی نیو یا
مائیکرون کے ساتھ ہم   مینوفیکچرنگ کو وسیع کرنے کے لیے انتہائی ہنر مند اور باصالحیت مزدوروں کا گروہ ہے۔

ینڈ ملٹری فیمیلیز آہنگی اور شراکت داری میں، سیراکیوز یونیورسٹی کے ڈی انیلو انسٹیٹیوٹ آف ویٹرن ا
(Syracuse University's D'Aniello Institute of Veteran and Military Families, IVMF  اعٰلی )

درجے کی مینوفیکچرنگ مالزمتوں اور مائیکرون اور صنعت کے دیگر شعبوں میں منتقلی کے لیے تجربہ کار ہنر  
پروگرام بھی قائم کرے گی جو طلباء کو انجینئروں،  مائیکرون ایک انٹرنشپ مندی کی ترقی میں معاونت کرے گی۔

سائنسدانوں اور سیمی کنڈکٹر کی صنعت میں دیگر اہم کرداروں کے لیے کل وقتی عہدوں کے لیے تیار کرنے کے  
لیے تیار کرے گا، جس میں بھرتی کی زیادہ تر توجہ سابق فوجیوں اور روایتی طور پر کم نمائندگی والے عالقوں کے 

سے زیادہ سابق  1,500مائیکرون وسطی نیو یارک میں دو دہائیوں کے دوران خطے میں  ر مرکوز ہے۔طلباء پ
فوجیوں کی خدمات حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، جو سابق فوجیوں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے  

  مائیکرون کے اہداف سے ہم آہنگ ہے۔
  

اس کے عالوہ، مائیکرون نے مقامی ٹریڈ یونینوں کے ساتھ ایک منصوبے کے لیے محنت کشوں کی فراہمی کا معاہدہ  
کیا ہے، جو نئے میگا فیب کی تعمیر کے دوران محنت کشوں کے بندوبست میں تعاون اور استحکام کے لیے ایک  



ی، تخمینہ کاری و سابقہ فوجیوں کی مالزمت اور عملی ڈھانچہ قائم کرتا ہے۔ اس معاہدے میں مرکز برائے فوجی بھرت
( پروگرام کے استعمال کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ  Helmets to Hardhatsاس کے "ہیلمٹس ٹو ہارڈ ہیٹس" )

ٹھیکیداروں سے یہ بھی تقاضہ کرتا ہے کہ وہ منصوبے پر ہاتھ سے کیے گئے ہر کام کے گھنٹے کے لیے ایک سینٹ  
( کا حصہ ہے، کو عطیہ کریں تاکہ  Syracuse Buildفار اپرنٹس شپ پروگرام، جو سیراکیوز بلڈ )  فی گھنٹہ پاتھ ویز

  منصوبے کی افرادی قوت میں اقلیتوں اور خواتین کی نمائندگی کو فروغ دیا جا سکے۔
  

 کہ  مائیکرون ےک فراہم کنندگان ےک تنوع کو بڑھانے ےک عزم ےک جزو ےک طور پر، مائیکرون اس بات کو یقی 
ی

نے بنانے ےک لیے کام کرے گ
اتی اخراجات کا  فیصد، رواینی طور پر کم   20فیصد، اور اس ےک اہل جاری ساالنہ آپریٹنگ اخراجات کا   30منصوبے ےک اہل تعمیے

ے  /خواتیے ، جس میے ریاست نیو یارک ےک سندیافتہ اقلینی  واےل عالقوں ےک افراد گ ملکیت وایل کمپنیوں کو دیا جانے
ی

گ ملکیت    نمائندگ
اتی   ۔ مائیکرون تعمیے واےل کاروباری اداروں اور خدمات ےس معذور سابق فوجیوں گ ملکیت واےل کاروباروں کو ترجیح دی جانے

 کہ وہ پسماندہ عالقوں ےس تعلق رکھنے واےل امیدواروں گ شناخت کربے  
ی

ٹھیکیداروں اور ذییل ٹھیکیداروں گ حوصلہ افزاتے کرے گ
ے ذری  اکیوز بلڈ کو استعمال کریں۔ےک لیے اولیے    عہ ماڈل ےک طور پر سیے

  
   میں سرمایہ کاری فار آل( ایجوکیشن STEMسائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، ریاضی )

K ذریعے کے پروگراموں تربیتی اور تعلیمی کے سکول ثانوی اعلیٰ  میں 12 تا STEM باصالحیت مند ہنر تعلیم کی  
 اور گا کرے کاری سرمایہ میں پروگراموں تعلیمی مقامی مائیکرون ہے۔ ضروری لیے کے بنانے الئن پائپ کی افراد
  وسیع تاکہ گا بنائے بااختیار لیے کے کرنے اختیار زندگی ورانہ پیشہ میں STEM  کو نوجوانوں والے وسائل کم

  سکے۔ مل مدد میں تعمیر کی  صنعت کی ٹیکنالوجی جامع اور متنوع زیادہ ایک پر پیمانے
  

 اشتراکی پہال کا عالقے اس  جو — سکول STEAM Syracuse کمپنی پر، طور کے جزو کے عزم کے مائیکرون
  کیا ڈیزائن لیے کے کرنے مربوط کو شعبوں کے ریاضی اور آرٹس انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، نس،سائ  جسے ہے سکول

 گی، کرے کاری سرمایہ کی  ڈالر ملین 10 میں سالوں 10 میں پروگراموں 12 تا K دیگر میں خطے نیز — ہے گیا
  کم کو رکاوٹوں حائل میں ہرا کی پیشوں STEM کے مستقبل اور جائے پہنچا تک طلباء پسماندہ پر طور تاریخی تاکہ
 میں فنون اور ٹیکنالوجیز ہوئی  ابھرتی کو طلباء متنوع پر  طور جغرافیائی اور نسلی سماجی، سہولت عالقائی جائے۔ کیا
  انگیز عمل ایک لیے کے تعاون  اور ترقی نجی کی مستقبل میں خطے کاری سرمایہ یہ گی۔ کرے فراہم مواقع مثال بے
  گی۔ کرے کام کا
  

  یونیورسٹی سیراکیوز لیے کے مدد کی عملے تدریسی متنوع نئے، میں وعدوں اضافی  ساتھ  کے عالقے کے یکرونمائ
 پروگرام فیلوشپ پروفیسرز فیوچر کے یونیورسٹی تدریس اور تحقیق کی جس ہے شامل داری شراکت ساتھ کے
(Program Fellowship Professors Future University's) تربیت کو قوت افرادی  یک مستقبل ذریعے کے  

  کے دیگر اور کارنیل  انسٹیٹیوٹ، ٹکنیک پولی رینسیالر کالرکسن، بشمول یونیورسٹیوں عالقائی مائیکرون گی۔ دے
  روچیسٹر ورک نیٹ  مضبوط کا یونیورسٹیوں مشرقی شمال گی۔ رکھے جاری کفالت کی تعلیم کی انجینئرنگ ساتھ

 الئن پائپ سائنس اور انجینئرنگ اور گا کرے اضافہ میں  شراکت موجودہ یک کمپنی ساتھ کے ٹیکنالوجی آف انسٹیٹیوٹ
   گا۔ کرے اضافہ مزید میں نمائندگی  کی گروہوں طلباء میں

  
   مقامی عالقوں کے ساتھ مشغول ہونا

مائیکرون ان عالقوں میں سرمایہ کاری کرنے اور ان کی افزودگی کو ترجیح دیتی ہے جہاں اس کی ٹیم کے ارکان 
بچوں کی دیکھ بھال اور ابتدائی بچپن کی تیاری کے پروگراموں کی کفالت میں، مائیکرون  رہتے اور کام کرتے ہیں۔

اس سرمایہ کاری کا مقصد  اری کرے گی۔$ کی ابتدائی سرمایہ ک500,000میں  YMCAوسطی نیو یارک کے 
خطے میں ان عالقوں کے بچوں کی اعلٰی معیار کی دیکھ بھال اور ابتدائی تعلیم تک رسائی کو بڑھانا ہے جہاں خدمات  

اور دیگر تنظیموں کے ساتھ   YMCAمائیکرون مستقبل کی سرمایہ کاری کی نشاندہی کرنے کے لیے  کی قلت ہے۔
گی جو بچوں اور خاندانوں کو بااختیار بناتی ہیں اور سب کے لیے ایک مساوی اور جامع شراکت داری جاری رکھے 

  سماج تعمیر کرتی ہیں۔
  

 فنڈز مائیکرون گی۔ کرے آغاز کا کفالت (MOST) ٹیکنالوجی اینڈ سائنس آف میوزیم ایک سے $500,000 مائیکرون
 اور کنڈکٹرز سیمی کو خاندانوں کے ان اور طالبات و طلباء جو گے کریں کفالت کی نمائش MOST مدتی طویل ایک
  سرما وسط مائیکرون ازیں، عالوہ ہے۔ کرتی فراہم تجربات لیے کے سیکھنے میں بارے کے اطالقات مشترکہ کے ان



  کرائے دستیاب کو طالبات و طلباء کے قیمت کسی بغیر  کیمپ سائنس زیادہ سے سب کے  چھٹیوں کی بہار موسم   اور
  فروغ کو سیکھنے مسلسل  جو گا، کرے میزبانی کی مقابلوں کے ڈیزائن ساتھ ساتھ کے سیریز  تعلیمی STEM اور گی

  ہیں۔ دیتے
  

 ٹیکنالوجی عالقائی میں جس ہے، وسیع تک گہرائی پر  خدمات اور ڈھانچے بنیادی کے عالقے توجہ کی مائیکرون
 تاکہ ہیں شامل منصوبے کے کاری سرمایہ کی ملین $10 میں فنڈنگ وینچر میں داری شراکت ساتھ کے سسٹم ایکو

  سکے۔ جا کیا راغب اسے اور جائے کی کفالت کی کاروبار نئے میں یارک نیو سینٹرل
  

  جیسی مائیکرون اور  معاشرے مشغولیت خیز نتیجہ اور جاری ساتھ کے عالقے کہ ہوئے کرتے تسلیم کو بات اس
  کا کرنے میزبانی کی  ہالز ٹاؤن عالقائی ماہی سہ نے کمپنی ہے، اہم لیے کے کامیابی کی دونوں پنیوںکم اختراعی
 کے کرنے شیئر تاثرات راست براہ کو عالقہ اہل   کے کاؤنٹی اونونڈاگا اور سیراکیوز، کلے، تاکہ ہے بنایا منصوبہ
   ہے۔ سکتی کر پورا کو ضروریات  کی ان سے طریقوں کن مائیکرون کہ جائیں کیے فراہم مواقع

  
  مائیکرون کے اضافی وعدے

  اگلی  کی افراد باصالحیت کی عالقے کے یارک نیو وسطی مائیکرون باہر، سے ڈھانچے عملی کاری سرمایہ عالقائی
 سہارا کو ڈھانچے بنیادی کے خطے کرنے، تیز کو مواقع اقتصادی  لیے کے عالقوں پسماندہ چڑھانے، پروان کو نسل
  گی۔  رکھے جاری لینا ائزہج کا طریقوں کے بنانے  گروہ متنوع ایک کا کشوں محنت اور دینے

  
اس توسیعی عزم کے مطابق، مائیکرون کالج آف پروفیشنل سٹڈیز میں سیراکیوز یونیورسٹی کا مستقبل کے لیے تیار  

افرادی قوت کا اختراعی کنسورشیم قائم کرے گی۔ ریاست نیو یارک اور اس سے آگے کے وسطی نیو یارک کی  
قائی کالجوں اور دیگر چار سالہ اداروں کے ساتھ شراکت داری میں، مائیکرون  کاروباری برادری، ٹریڈ یونینوں، عال

افرادی قوت کی نشوونما، اعلٰی مہارت اور پیشہ ورانہ برقرار رکھنے کے لیے کثیر الجہت اور جامع طریقہ کار کو  
قوت کا اختراعی   نافذ کرنے کے لیے سیراکیوز یونیورسٹی کے ساتھ تعاون کرے گی۔ مستقبل کے لیے تیار افرادی

کنسورشیم مائیکرون کی افرادی قوت اور ہنر کی ترقی کی حکمت عملی کی معاونت کرنے کے لیے ڈیزائن کردہ 
  مہارتوں کی تربیت، تعلیمی اور شراکت داری کے پروگراموں کے لیے ایک ماحولیاتی نظام کو فروغ دے گا۔

  
 کا مواقع کے اٹھانے فائدہ سے اداروں  مالیاتی اقلیتی اور عالقائی مائیکرون ساتھ، کے  کرنے ترقی میں خطے کمپنی
 کے (MDIs) اداروں ڈیپازٹری اقلیتی والے کرنے خدمت کی  یارک نیو وسطی میں اس گی۔ رکھے جاری لینا جائزہ
  ہے۔ شامل کروانا جمع ملین $10 پاس

  
نے اعالن   Hochulسے منسلک مشکالت کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے کے لیے، گورنر  سستی رہائش تک رسائی

کیا کہ ریاست نیو یارک مائیکرون اور مقامی حکومتوں کے ساتھ شراکت داری میں ایک پہل کاری کی قیادت کرے 
گی تاکہ ایسی پالیسیوں جو بہتر بنیادی ڈھانچے، رہائش کے مواقع، سماجی اور مالیاتی شمولیت کو سہارا دیتی ہوں، 

ی کی جا سکے جو سیراکیوز کے عالقے کو درپیش ہوں گی۔ یہ  اور مخصوص اور انوکھی رکاوٹوں کی مزید نشاندہ
نتائج قلیل المیعاد مواقع اور طویل المعیاد حکمت عملی دونوں کے لیے ایک بنیاد فراہم کریں گے جن سے مائیکرون 

  ایک پُرعزم عالقائی شراکت دار کے طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
  

 چپتعلیمی پروگرام،  STEMکے لیے کمپنی کے پریمیئر، بغیر الگت کے مائیکرون مڈل اور ہائی سکول کے طلباء 
پیشوں کے درمیان ایک پل بنانے پر   STEMکے ذریعے وسطی نیو یارک میں کم خدمات کے حامل طلباء اور  کیمپ

 طلباء تک پہنچ جائے گا، انہیں یہ 100سے  70یہ پروگرام ایک ہفتے میں تقریباً  مزید توجہ مرکوز کرے گی۔
کی مہارتیں مائیکرون میں   STEMسیکھنے کے مواقع فراہم کرے گا کہ سیمی کنڈکٹرز کیسے بنائے جاتے ہیں اور 

  پیشہ ورانہ زندگی میں کیسے تبدیل ہوتی ہیں۔
  

  وفاقی، ریاستی اور مقامی رہنماؤں کے بیانات
کے بارے میں مختلف رہنماؤں کے تبصرے ذیل  کوششوںمائیکرون کی تاریخی سرمایہ کاری اور کمپنی کی سماجی 

  میں دیے گئے ہیں:

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.micron.com%2Fgives%2Fstudents%2Fk12-student-resources%2Fchip-camp&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ccdad149972744e84bded08dab7fc9e54%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638024592942769497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=al7pIMe60%2FTfKedWSAaAAHmdbgnG1tgsZBhI79TuxVM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.micron.com%2Fgives%2Fstudents%2Fk12-student-resources%2Fchip-camp&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ccdad149972744e84bded08dab7fc9e54%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638024592942769497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=al7pIMe60%2FTfKedWSAaAAHmdbgnG1tgsZBhI79TuxVM%3D&reserved=0


  
"ہم بھرپور گرمجوشی سے صدر بائیڈن کو سیراکیوز میں خوش آمدید کہتے   نے کہا، Charles Schumerسینیٹر 

$ بلین کی سرمایہ کاری وسطی نیو یارک کے لیے ایک نسل میں ایک ہی بار ملنے 100ہیں! مائیکرون کی بے مثال 
نوفیکچرنگ  واال ایک ایسا موقع ہے جو بنیادی طور پر خطے کی کایا پلٹ دے گا، دسیوں ہزار اچھی تنخواہ والی می

اور یونین کی تعمیر کی نوکریاں پیدا کرے گا، ہماری قومی سالمتی کو مضبوط کرے گا، اور جدت طرازی میں رہنماء 
کے طور پر امریکہ کی میراث میں ایک نئی روح پھونکے گا۔ ہمارے چپس اینڈ سائنس بل، اور مائیکرون کے جیسے  

اور شمالی نیو یارک جیسی جگہوں پر واپس آ رہی ہے۔ یہ ہمارا  دوراندیش منصوبوں کی بدولت، اشیاء سازی امریکہ
ایری کینال لمحہ ہے اور یہ شمالی نیو یارک کی سیمی کنڈکٹر راہداری کو ہڈسن ویلی اور کیپیٹل ریجن سے موہاک  

گا۔ یہ  ویلی اور روچیسٹر تک شامل کرے گا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ شمالی نیو یارک میں مستقبل تعمیر ہو
منصوبہ اس امر کے لیے ایک قومی خاکہ ہو گا کہ محنت کشوں، عالقے اور ماحولیاتی پائیداری میں سرمایہ کاری 

اور یہ صدر بائیڈن کی قیادت کی وجہ سے ہے کہ اب ہم یہاں شمالی نیو یارک میں امریکہ کا   -کرنا کیسا لگتا ہے 
  مستقبل بنا رہے ہیں"۔

  
"گزشتہ چند برسوں کے دوران، امریکی صارفین اور کمپنیوں نے سیمی  نے کہا، Kirsten Gillibrandسینیٹر 

کنڈکٹرز کے لیے غیر ملکی کمپنیوں پر حد سے زیادہ انحصار اور امریکی سپالئی چین میں خلل کے شدید معاشی 
کو پاس کرنے کے لیے سخت کے چپس اینڈ سائنس ایکٹ  2022اثرات کو محسوس کیا ہے۔ اسی لیے میں نے سنہ 

جدوجہد کی، جو ملک بھر میں ہماری گھریلو چپس کی صنعت کی تعمیر کے لیے اربوں ڈالر کے وسائل فراہم کر رہا  
ہے اور مائیکرون کے اپنے کیمپس کو شمالی نیو یارک میں النے کے فیصلے کو مستحکم کرنے میں مدد ملی۔ اس  

  50,000میں ایک لہر دار اثر آئے گا، جس سے ہماری ریاست میں زبردست سرمایہ کاری سے وسطی نیو یارک 
سے زائد اچھی تنخواہ والی نوکریاں پیدا ہوں گی۔ ان سرمایہ کاریوں کا جشن منانے کے لیے سیراکیوز کا دورہ کرنے 

دار  اور قومی سالمتی کو مضبوط بنانے، اچھی تنخواہ والی مالزمتیں پیدا کرنے کی ہماری کوششوں میں شراکت 
بننے، اور سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی میں امریکی قیادت کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے، صدر بائیڈن، آپ کا شکریہ۔  
میں مائیکرون اور وسطی نیو یارک کے ساتھ کام کرنے کی منتظر ہوں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارے عالقے  

  ربیت موجود ہے"۔کے پاس اس اہم کام کو کرنے کے لیے وسائیل اور ت
  

"مجھے وسطی نیو یارک میں مائیکرون ٹیکنالوجی کا خیرمقدم کرنے پر فخر  نے کہا، John Katkoنمائندے 
$ بلین کی سرمایہ کاری اچھی تنخواہ والی مالزمتیں پیدا کرے گی، ہماری عالقائی معیشت کی  100مائیکرون کی  ہے۔

نڈکٹر سازی کے مرکز میں تبدیل کرے گی۔ یہ ہمارے عالقے کے ابتداء کرے گی اور وسطی نیو یارک کو سیمی ک
لیے گیم چینجر ہے، اور مجھے اس سرمایہ کاری کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے دو طرفہ انداز میں کام کرنے 

  پر فخر ہے"۔
  

الن  "وسطی نیو یارک عالقہ مائیکرون کے اس اع نے کہا، Robert M. Simpsonکے صدر،  CEOسینٹر سٹیٹ 
$ بلین ڈالر تک کی سرمایہ کاری کرے گی اور اگلی دو دہائیوں میں 100کا جشن منانا جاری رکھے ہوئے ہے کہ وہ 

براہ راست مالزمتیں پیدا کرے گی۔ تاہم، یہ وعدے ہی ہیں جو مائیکرون عالقائی سرمایہ کاری عملی ڈھانچے  9,000
ناتے ہیں جو وسطی نیو یارک میں سب کے لیے کایا پلٹ کا  کے ذریعے کر رہی ہے جو اس تاریخی معاہدے کو ایسا ب

باعث ہے، اور ملک بھر میں اقتصادی ترقی کا نیا معیار ہے۔ مائیکرون کی سرمایہ کاری اس بات کو یقینی بناتی ہے  
ساتھ کہ اس پورے عالقے کو ابھی اور آنے والی دہائیوں میں فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ مقامی شراکت داروں کے 

کام کرنے کے لیے مائیکرون کی وابستگی بے مثال ہے اور یہ مالزمت کے لیے تیاری کے پروگراموں کی پیمائش  
کرے گی، ہمارے سب سے کم عمر اہل  عالقہ کو مستقبل کے پیشوں کے لیے تیار کرے گی، کاروباری اور اختراعی  

سپالئرز کو اس منصوبے سے منسلک کرے گی۔ جیسا کہ ہم ایک ایسا  MWBEپروگرامنگ کو وسعت دے گی، اور 
عالقہ بنانے کے لیے اپنی تنظیم کے مشن کے لیے کام کر رہے ہیں جہاں کاروبار پروان چڑھیں اور تمام لوگ 

خوشحال ہوں، ہم غیر معمولی طور پر مائیکرون کے ایک پارٹنر کے طور پر ملنے کے لیے شکر گزار ہیں جس کا 
  العین بھی ہمارے ہی جیسا ہے"۔ نصب

  
 Sanjay"ہم صدر بائیڈن، مائیکرون کے سی ای او   نے کہا، Warren Hiltonاونونڈاگا کمیونٹی کالج کے صدر، 

Mehrotra   اور ان کی ٹیم، اور ہمارے خطے، نیو یارک ریاست اور ملک بھر سے منتخب رہنماؤں کو آج کی



کالج کیمپس میں خوش آمدید کہتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کی  تاریخی تقریب میں اونونڈاگا کمیونٹی
بلین کی سرمایہ کاری میں مائیکرون کے تعلیمی شراکت داروں میں سے ایک ہونے پر فخر ہے اور ہم اپنے  100$

یں ہمارے  پورے خطے کو تبدیل کرتے ہوئے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ تعلیمی عمل کی تیاری م
کیمپس میں ایک ہائی ٹیک "کلین روم" کی تعمیر شامل ہو گی جہاں طلباء سیکھ سکتے ہیں اور سیمی کنڈکٹر کی 

کی چانسلر   Kathy Hochul، SUNY صنعت میں فائدہ مند پیشہ اپنانے کے لیے تیاری کر سکتے ہیں۔ ہم گورنر
Deborah Stanley اور اونونداگا کاؤنٹی کے ایگزیکٹو ،Ryan McMahon   کے تعاون کے لیے ان کا شکریہ ادا

کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے افرادی قوت کے شراکت داروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے کیمپس کا کایا  
سال قبل شہر کے مرکز میں سیراکیوز میں ایک ترک کردہ ٹائپ   60پلٹنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جب سے ہم نے 

لباء کے لیے اپنے دروازے کھولے تھے، اونونداگا کمیونٹی کالج نے ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ رائٹر فیکٹری میں ط
سالوں اور اس سے آگے تک  60ہم اس منصوبے کا حصہ بننے کے لیے پُرجوش ہیں، جو ہمارے خطے کو اگلے 

  بدل کر رکھ دے گا"۔
  

کے ساتھ شراکت داری میں، ہماری ٹیم   "مائیکروننے کہا، Kent Syverudسیراکیوز یونیورسٹی کے چانسلر 
پہلے ہی، ہماری کئی پہل کاریاں جاری ہیں۔ ان میں سیراکیوز  آستینیں چڑھا رہی ہے اور کام پر جا رہی ہے۔

یونیورسٹی کے مستقبل کے لیے تیار افرادی قوت کے اختراعی کنسورشیم کی تشکیل، سابق فوجیوں کی مائیکرون کی 
یں اور فیوچر پروفیسرز فیلوشپ پروگرام میں مزید سرمایہ کاری شامل ہے۔ انفرادی  خدمات حاصل کرنے کی کوشش

طور پر، یہ ہماری یونیورسٹی اور ہمارے عالقے کے لیے بہترین مواقع ہیں۔ بحیثیت  مجموعی، وہ کایا پلٹ اور 
النے والوں کی اگلی نسل  اختراعی طریقوں کی نمائندگی کرتے ہیں کہ ہم کس طرح رہنمائوں، اختراع کاروں اور خلل ڈ 

  کو تیار کرتے ہیں، اس کا از سر نو تصور اور اس کی تشکیل  نو کرتے ہیں"۔
  

"وسطی نیو یارک کے   نے کہا، Daniel G. Hennerلیورپول سینٹرل سکول ڈسٹرکٹ کے سپرنٹنڈنٹ آف سکولز،  
تا  Kعالقے میں مائیکرون کا اضافہ لیورپول سینٹرل سکول ڈسٹرکٹ کے ساتھ ساتھ پورے خطے کے اضالع کو گریڈ 

پ کیمپ، گرلز گوئنگ ٹیک اور ہائی ٹیک ورلڈ میں  12 کے طلباء کے لیے بے شمار تعلیمی مواقع فراہم کرے گا۔ چ 
ارف کرائے گئے پیشے کے راستوں کو بہتر بنائیں گے جو ہمارے طلباء پیشے جیسے پروگرامز لیورپول کے نئے متع

کو ان کے مستقبل کی مالزمتوں کے لیے تیار کریں گے۔ ہم آئندہ برسوں میں مائیکرون کے ساتھ کام کرنے کے منتظر  
 ہیں"۔ 

  
جنوبی نیو یارک  -"وسطی نے کہا، Greg Lancetteریاست نیو یارک کی پائپ ٹریڈز ایسوسی ایشن کے صدر، 

بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن ٹریڈز کونسل کی جانب سے، میں نیو یارک میں مائیکرون کا استقبال کرتے ہوئے خوش ہوں۔ 
مائیکرون کے افرادی قوت کی ترقی کے پروگرام نیو یارک کے باشندوں کی مہارتوں اور محنتی نوعیت کو بروئے  

لیے جن کے عالقے خدمات سے محروم ہیں جنہوں نے اپنے مستقبل میں   کار الئیں گے، خاص طور پر ان لوگوں کے
پیشے کے روایتی راستے نہیں دیکھے ہوں گے۔ مائیکرون اور ہماری مقامی ٹریڈ یونینوں کے درمیان منصوبے کے  

مایت  لیے محنت کشوں کی فراہمی کا معاہدہ افرادی قوت میں اقلیتوں، سابق فوجیوں اور خواتین کی نمائندگی کی ح
کرے گا جبکہ پورے منصوبے میں ہمارے عالقے کی باصالحیت یونین لیبر کے ساتھ استحکام اور تعاون کو یقینی  

بنائے گا۔ اپرنٹس شپ پروگرام تیار کرنے سے لے کر دانستہ طور پر ٹھیکیداروں کے انتخاب تک، مائیکرون ہمارے  
  اقابل  یقین صالحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے"۔عالقے کے ساتھ اپنی وابستگی اور ہماری افرادی قوت کی ن

  
پر نیو یارک کا عالقائی اور افرادی قوت پر سرمایہ کاری کا حقائق نامہ  Micron.com/NYمزید معلومات کے لیے، 

  مالحظہ کریں۔
  

   مائیکروں ٹیکنالوجی انکارپوریٹڈ کے بارے میں
ہم اختراعی میموری اور سٹوریج کے حلوں میں ایک صنعت کے رہنماء ہیں جو اس بات کو تبدیل کر رہا ہے کہ دنیا  

زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کس طرح استعمال کرتی ہے۔ اپنے صارفین، ٹیکنالوجی کی  سب کے لیےمعلومات کو 
®  Crucial® اور Micronتھ، مائیکرون ہمارے قیادت، اور مینوفیکچرنگ اور عملی عمدگی پر مسلسل توجہ کے سا

( میموری اور اسٹوریج NOR( اور نور )NAND(، نینڈ )DRAMبرانڈز کے ذریعے اعلٰی کارکردگی والے ڈی ریم )
ہر روز، ہمارے لوگ جو اختراعات تخلیق کرتے ہیں وہ ڈیٹا اکانومی مصنوعات کا بھرپور پورٹ فولیو فراہم کرتا ہے۔ 

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


ڈیٹا سینٹر سے   —ایپلی کیشنز میں پیشرفت کو قابل بناتی ہیں جو   5Gکو ایندھن دیتی ہیں، جو مصنوعی ذہانت اور 
نالوجی مواقع فراہم کرتی ہیں۔ مائیکرون ٹیک —انٹیلیجنٹ ایج تک اور کالئنٹ اور موبائل صارف کے تجربے تک 

  مالحظہ کریں۔ micron.com( کے بارے میں مزید جاننے کے لیے Nasdaq: MU) انکارپوریٹڈ
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