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 יארק ניו צענטראל קיין ביידען פרעזידענט ענטפאנגען האוקול  גאווערנער און ׳מייקראן׳
   פארשפרעכונגען ארבעטסקראפט און  קאמיוניטי ארטיגע היסטארישע אפצייכענענדיג

  

קאמיוניטי אינוועסטירונג ראם דעפינירט ׳מייקראן׳ס׳ צוזאמארבעט מיט ׳עמפייער סטעיט  
 דעוועלאפמענט׳, בענעפיטירנדיג צענטראל ניו יארק און אמעריקע׳ס פאבריצירונג פירערשאפט 

  

׳ לעגיסלאציע  CHIPSאינוועסטירונג זענען ערמעגליכט געווארן דורכ׳ן סטעיט׳ס היסטארישע ׳גרין 
 און וויסנשאפט אקט׳  CHIPSאון פעדעראלע ׳

  
  

(, איינע  NASDAQ: MU) ׳מייקראן טעכנאלאגיע אינק.׳ — 2022 ,27סירעקיוס, ניו יארק, אקטאבער 
באזירטע -פון דער וועלט׳ס גרעסטע סעמיקאנדוקטאר פירמעס און דער איינציגסטער אמעריקע

וערנער קעטי האוקול נעמען אויף מיט צופרינדהייט פרעזידענט דזשאו פאבריצירונג פון מעמארי, און גאו
וואו מייקראן   יארק ניו צענטראלביידען און אנדערע פעדעראלע, סטעיט און ארטיגע באאמטע צו 

  א בויען צו אויף מער  און יאר  20 קומענדע  די במשך דאלער ביליאן 100ביז פלאנירט צו אינוועסטירן 
מיט דאס אונטערשרייבן דעם קאמיוניטי אינוועסטירונג ראם,   .פעב-מעגא מעמארי פירנדן-טעכנאלאגיש

ניטי און ארבעטסקראפט פארשפרעכונגען אוועקגעשטעלט  וועט ׳מייקראן׳ אפצייכענען איר אנהייב קאמיו
מיליאן דאלערדיגע ׳גרין   500(. דער ראם נעמט אריין די ESDמיט ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ )

CHIPS  ,׳ קאמיוניטי אינוועסטירונג פָאנד פאקוסירט אויף שטיצן ארבעטסקראפט אנטוויקלונג, בילדונג
אניזאציעס און צוגענגליכע הָאוזינג, ווי אויך אנדערע איניציאטיוון וועלכע  קאמיוניטי אייגנשאפטן און ארג

פארזיכערן אז דער צענטראל ניו יארק ארבעטסקראפט וועט האבן פארגעשריטענע געניטשאפט נייטיג  
     פירנדע סעמיקאנדוקטאר פאבריצירונג.-אויף אויסצוהאלטן טעכנאלאגיש

  
מיליאן דאלער וועט   100מיליאן דאלער אין דעם פָאנד און נאך  250׳מייקראן׳ וועט אינוועסטירן  

מיליאן דאלער פון ארטיגע, אנדערע סטעיט און נאציאנאלע  150אינוועסטירט ווערן פון ניו יארק, מיט 
  11די פירמע וועט אויך אוועקשטעלן א קאמיוניטי ראט קאמיטע באשטייט פון   צוזאמארבעטער.

לידער, אין צוגאב צו פארשטייער פון ארטיגע און סטעיט רעגירונגען ווי אויך  פילפארביגע קאמיוניטי מיטג
׳מייקראן׳. די קאמיטע וועט אידענטיפיצירן פריאריטעטן און פאטענציעלע ערטער פאר אינוועסטירונג פון  

כן  צו בעסער פארשטיין און אדרעסירן די געברוי ESDדורך דעם צוגאנג, צילן ׳מייקראן׳ און   דעם פָאנד.
פון דער צענטראל ניו יארקער קאמיוניטי און מאכן געצילטע אינוועסטירונגען לענגאויס דעם  

  CEOהאוּפ נייט און ׳מייקראן׳  CEOגאווערנער האוקול, ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳  ראיאן.
יינעם  סאנדזשעי מעהראטרא וועלן אונטערשרייבן דעם ׳קאמיוניטי אינוועסטמענט פרעימווָארק׳, אינא

צו אינוועסטירן   ESDמיט ארטיגע צוזאמארבעטער, אינדארסירנדיג דעם גייסט פון צוזאמארבעט מיט  
ניו   50,000שאפן באלד פעב אין ניו יארק, וואס וועט -׳מייקראן׳ פלאנירט צו בויען א מעגא אינעם ראיאן.

איז דער צאלנדע ׳מייקראן׳ דזשאבס, -הויך 9,000יארקער דזשאבס, אריינגערעכנט אומגעפער 
רעזולטאט פון די בייפארטיזאנער ארבעט פון קאנגרעס און דער ביידען אדמיניסטראציע דורכצופירן  

   און וויסנשאפט אקט׳. CHIPSדעם ׳

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


  
פרעזידענט ביידען און פילע אנגעזעענע פירער היינט אין צענטראל ״מיר זענען פארעהרט אויפצונעמען 

פעב וואס וועט טרייבן  -פירנדע מעגא-ניו יארק, דעם צוקונפטיגן ארט פון ׳מייקראן׳ס׳ נייע טעכנאלאגיש 
  CEOהאט געזאגט ׳מייקראן׳ פרעזידענט און עס אינאוואציע פאר פילע יארן אינ׳ם צוקונפט,״ -יו

עס פירערשאפט אין סעמיקאנדוקטאר פאבריצירונג,  -״צו פארזיכערן יו א.סאנדזשעי מעהראטר
קולטיווירן אמעריקאנער אינאוואציע און פארזיכערן עקאנאמישע און נאציאנאלע סעקיוריטי, איז העכסט  

אונזערע   נייטיג אז מיר פאראייניגן זיך צו בויען און איבערמאכן אן ארבעטסקראפט פאר׳ן צוקונפט.
גען דורך דעם ׳קאמיוניטי אינוועסטמענט פרעימווָארק׳ פארטרעט די ערשטע יסודות׳דיגע  פארשפרעכונ

  טריט צו צענטראל ניו יארק׳ס טראנספארמאציע.״
   

ביליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג שאפט א ליכטיגן עקאנאמישן צוקונפט   100״׳מייקראן׳ס׳ היסטארישע  
פאר דורות ניו יארקער אין אנאנדאגא קאונטי און לענגאויס דעם סטעיט, און דעם טראנספארמירנדן 

״אין  האט גאווערנער האוקול געזאגט. פראיעקט צעמענטירט ניו יארק׳ס פאבריצירונג פירערשאפט,״ 
דזשאבס, טיפע אנטשלאסנקייט צו שטאנדהאפטיגקייט און געלעגנהייטן פאר   50,000צוגאב צו באלד 

באזיצטע ביזנעסער און קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן, וועט דער  -מינאריטעט און פרויען
טערמין  -מיליאן דאלערדיגע קאמיוניטי פאנד אויסהאלטן דעם ראיאן אין דעם לאנגן 500פראיעקט׳ס 
טירונג אין ארבעטסקראפט, הָאוזינג און אינפראסטרוקטור. איך בין דערהייטערט אז  מיט אינוועס

דור׳דיגער מעלדונג, און  -א-פרעזידענט ביידען האט זיך געקענט באטייליגן מיט אונז פאר דעם איינמאל
איך קוק ארויס צו ארבעטן נאענט מיט אונזערע ארטיגע, סטעיט און פעדעראלע צוזאמארבעטער, ווי  

יך די ביזנעס און לעיבָאר קאמיוניטיס, צו ברענגען איינע פון די גרעסטע עקאנאמישע אנטוויקלונג  או
   פראיעקטן אין אמעריקאנער היסטאריע צו דער ווירקליכקייט.״ 

  
   בויען דעם ארבעטסקראפט פונעם צוקונפט

-קריטיש זענען געןצוגאנ אנטוויקלונג ארבעטסקראפט טראדיציאנעלע - נישט און טראדיציאנעל סיי
 אמעריקאנער די פאר  נייטיג פארנעם דעם ביי ארבעטסקראפט דעם טרענירן צו וויכטיג 

 טאלאנטפולע פאדערן וועט צוקונפט פונעם  ארבעטסקראפט דער אינדוסטריע. סעמיקאנדוקטאר
- ָאוו-סטעיט אפערירן  און פארוואלטן צו  אויף געניטשאפטן פילפארביגע  מיט  טעכניקער און אינזשינערן

 אנטשלאסן איז ׳מייקראן׳ מיטלען.-לייזונגס אינזשינערונג אנטוויקלען און איינריכטונגען רּום-קלין ַארט-דע
  די מאכן און ארבעטסקראפט דעם פארברייטערן  וועלכע מיטלען-לייזונגס שאפערישע און ווירקזאמע צו

  פארשפרייטע-ווייט און  רטרעטענעאונטערפא אין מענטשן צו  איבערהויפט יעדן, צו  צוגענגליך קאריערעס
    קאמיוניטיס.

  
  עדיּוקעישען   העכערע פירנדע  מיט אנצושליסן זיך סטראטעגיע ׳מייקראן׳ס׳ מיט איינקלאנג אין

  מיליאן 10 אינוועסטירן אינאיינעם וועלן קאונטי אנאנדאגא און ׳מייקראן׳  ראיאן, דעם אין אינסטאנצן
-קלין א יסריכטןאו און  בויען צו יאר, 10 במשך דאלער מיליאן 5 אינוועסטירנדיג ׳מייקראן׳ מיט דאלער,

  די קוריקולום.  טעכנישע  סקול׳ס דעם  פון  אנטוויקלונג שטיצט און קאלעדזש קאמיוניטי אנאנדאגא ביי ּוםר
  און מעטאדן פאבריצירונג פארגעשריטענע צו  צוטריט מיט  סטודענטן פארזארגן וועט אינוועסטירונג

  פאבריצירונג ׳מייקראן׳ס׳ אין  ינעווייניגא ראלעס  אינזשינערונג און טעכניקער פאר  צוצוגרייטן זיי געצייג
    איינריכטונג.

  
׳מייקראן׳ וועט אויך זוכן אריינצוטאפן אין צענטראל ניו יארק׳ס באדייטנדע מיליטערישע באפעלקערונג,  

וויכטיג אויף צו פארגרעסערן דעם  -געניטע און טאלאנטפולע קוואל ארבעטסקראפט קריטיש -א הויך
אין קאארדינאציע און צוזאמארבעט מיט ׳מייקראן׳,   טעק פאבריצירונג.-נער הייפארנעם פון אמעריקא

( IVMFסירעקיוס אוניווערסיטעט׳ס ד׳אניעלא אינסטיטוט פון וועטעראן און מיליטערישע פאמיליעס )
וועט שטיצן וועטעראנען געניטשאפט אנטוויקלונג פאר פארגעשריטענע פאבריצירונג דזשאבס און 

׳מייקראן׳ וועט אויך אוועקשטעלן אן  ׳מייקראן׳ און אנדערע אינדוסטריע ראלעס. טראנזיציעס צו



צייטיגע פאסטנס אלס אינזשינערן, -אינטערנשיפ פראגראם געאייגנט אויף צוצוגרייטן סטודענטן פאר פול
וויכטיגע ראלעס אין דער סעמיקאנדוקטאר אינדוסטריע, מיט  -וויסנשאפטלער און אנדערע קריטיש

ירונג שטארק פאקוסירט אויף וועטעראנען און סטודענטן פון טראדיציאנעל רעקרוט
וועטעראנען אין דעם   1,500׳מייקראן׳ שטרעבט אויפצונעמען איבער  אונטערפארטרעטענע קאמיוניטיס.

יאר אין צענטראל ניו יארק, אין איינקלאנג מיט ׳מייקראן׳ס׳ צילן אויף  - ראיאן במשך צוויי צענדליג
   ן וועטעראנען. אויפצונעמע

  
אין צוגאב האט ׳מייקראן׳ געשלאסן א פראיעקט לעיבאר אפמאך מיט ארטיגע האנדלס פאראיינען, וואס 

שטעלט אוועק א ראם פאר לעיבָאר פארוואלטונג קאאפעראציע און סטאביליטעט במשך די 
דעם צענטער פאר פעב. דער אפמאך שטעלט אוועק דאס באניץ פון -קאנסטרוקציע פון דעם נייעם מעגא

מיליטערישע רעקרוטירונג, אפשאצונג און וועטעראנען באשעפטיגונג און איר ׳העלמעטס טּו 
הַארדהעטס׳ פראגראם. עס פאדערט אויך קאנטראקטאר צו ביישטייערן איין צענט פער שעה פאר יעדן  

א טייל פון   קרעפט שעה געארבעט אויף דעם פראיעקט פאר׳ן ׳וועגן פאר אויסשולארבעט פראגראם,
׳סירעקיוס בילד׳, צו שטיצן פארטרעטערשאפט פון מינאריטעטן אן פרויען אין דעם פראיעקט  

  ארבעטסקראפט.
  

  ארבעטן ׳מייקראן׳ וועט  פילפארביגקייט,  סופלייער העכערן צו אנטשלאסנקייט ׳מייקראן׳ס׳ פון טייל אלס
  20 און אויסגאבן, קאנסטרוקציע ארעכטיגטעב פראיעקט׳ס דעם פון  פראצענט  30  אז פארזיכערן צו  אויף

  צו  ווערן צוגעטיילט וועט הוצאות, אפעראציע יערליכע  אנגייענדע בארעכטיגטע איר פון  פראצענט
  קדימה זכות מיט קאמיוניטיס,  אונטערפארטרעטענע היסטאריש פון מענטשן דורך באזיצט פירמעס
-סערוויס און ביזנעסער באזיצטע-פרויען ןאו מינאריטעט סערטיפייד  סטעיט יארק ניו  פאר געגעבן

  און קאנטראקטער קאנסטרוקציע מוטיגן וועט  ׳מייקראן׳ ביזנעסער. באזיצטע וועטעראנען געשעדיגטע
  אידענטיפיצירן צו  אויף  מוסטער מקור ערשטער אן אלס בילד׳ ׳סירעקיוס ניצן צו סובקאנטראקטער

    אומשטענדן. אומגינציגע אין נגעןבאפעלקערו פון   ווערן  צו  אויפגענומען קאנדידאטן
  

    פאר יעדןבילדונג  STEMאינוועסטירן אין 
STEM אין בילדונג  K-12  א שאפן צו  אויף נייטיג זענען פראגראמען טרענירונג און הויכשולע-נאך ביז  
  און  פראגראמען עדיּוקעישען ארטיגע אין אינוועסטירן וועט  ׳מייקראן׳ ארבעטסקראפט.-טאלאנט געניטע

  שטיצן צו STEM אין  קאריערעס אויסצוזוכן  אויף מיטלען-הילפס שוואכערע מיט יוגנט באפולמעכטיגן
    אלגעמיין.  אין אינדוסטריע טעכנאלאגיע ארייננעמיגער און פילפארביגע מער א בויען דאס

  
  יאר 10 במשך דאלער  מיליאן 10  אינוועסטירן פירמע די וועט אנטשלאסנקייט, ׳מייקראן׳ס׳ פון טייל אלס
  געאייגנט ארט דעם אין סקול צוזאמגעארבעטע  ערשטער דער — סקול STEAM סירעקיוס דעם אין

  מאטעמאטיק און קונסט אינזשינערונג, טעכנאלאגיע, וויסנשאפט, פון געביטן די איינצוגלידערן  אויף
  און סטודענטן באזייטיגטע היסטאריש גרייכן צו ראיאן  דעם  אין פראגראמען K-12  אנדערע אויך ווי —

 אנבאטן וועט איינריכטונג ראיאנישע די קאריערעס. STEM צוקונפטיגע צו מניעות רעדוצירן
  ראסע סאציאעקאנאמיש, צו קונסט און טעכנאלאגיעס אויפקומענדע אין געלעגנהייטן פרעצעדענטלאזע

  פאר כוח-אונטערצינד אן אלס דינען  וועט אינוועסטירונג די  סטודענטן. פילפארביגע געאגראפיש און
    ראיאן. אינעם צוזאמארבעט  און אנטוויקלונגען פריוואטע צוקונפטיגע 

  
  סירעקיוס מיט צוזאמארבעטשאפט א  כולל זענען פארשפרעכונגען  קאמיוניטי מייקראן׳׳ נאך

  וועט  אויסשולעריי  און פארשונג וועמענס איינגעשטעלטע פילפארביגע  נייע, שטיצן צו אוניווערסיטעט
  פראפעסארן ׳צוקונפטיגע אוניווערסיטעט׳ס די   דורך צוקונפט   פונעם ארבעטסקראפט דעם טרענירן

 ראיאנישע מיט בילדונג אינזשינערונג שטיצן  אנהאלטן אויך וועט ׳מייקראן׳ פראגראם׳.  ּפפעלָאושי
  אנדערע. און קארנעל אינסטיטוט, פאליטעכניק רענעסעלער קלארקסאן, אריינגערעכנט אוניווערסיטעטן

  פירמע׳ס דער פארשטערקערן וועט  אוניווערסיטעטן מזרח-צפון פון  נעטווָארק שטארקער דער



  הייבן  ווייטער  און טעכנאלאגיע פון אינסטיטוט ראטשעסטער מיט צוזאמארבעט ירנדערעקזיסט
- ארבעטסקראפט וויסנשאפט און אינזשינערונג דעם דורכאויס גרופעס סטודענט פון  פארטרעטערשאפט

    קוואל.
  

   שטיין אין פארבינדונג מיט ארטיגע קאמיוניטיס
׳מייקראן׳ פריאריטיזירט דאס אינוועסטירן אין און בארייכערן די קאמיוניטיס וואו אירע מאנשאפט 

קעיר און אנהייב קינדישע יארן גרייטקייט  -אין שטיצע פון טשיילד מיטגלידער וואוינען און ארבעטן.
פון    YMCAדעם  דאלערדיגע אינוועסטירונג אין 500,000פראגראמען, וועט ׳מייקראן׳ מאכן אן אנהייב 

קעיר  -די אינוועסטירונג צילט צו פארברייטערן צוטריט צו הויכע קוואליטעט טשיילד צענטראל ניו יארק.
׳מייקראן׳ וועט ווייטער   און אנהייב לערנען פאר אונטערסערווירטע קאמיוניטיס אין דעם ראיאן.

און אנדערע ארגאניזאציעס צו אידענטיפיצירן צוקונפטיגע   YMCAצוזאמארבעטן מיט דעם 
אינוועסטירונגען וועלכע באפולמעכטיגן קינדער און פאמיליעס און בויען א יושר׳דיגע און ארייננעמיגע  

   . פאר יעדןקאמיוניטי 
  

 טעכנאלאגיע און וויסנשאפט פון  מוזעאום  דאלערדיגע 500,000 א אוועקשטעלן וועט  ׳מייקראן׳
(MOST) .טערמיניגע-לאנג א שטיצן וועט פינאנצירט  ׳מייקראן׳ ספאנסירערשאפט MOST  

  צו זיך דורכלעבענישן  בפועל׳דיגע מיט פאמיליעס  זייערע און סטודענטן פארזארגט וואס פארשטעלונג
  ׳מייקראן׳  וועט צוגאב אין אפליקאציעס. פאראייניגטע  זייערע און סעמיקאנדוקטאר איבער לערנען

  שום קיין אן סטודענטן פאר קעמפס וויסנשאפט MOST פויזע-פרילינג און  ווינטער -מיטל ןצושטעל
  מוטיגן  וועלכע פארמעסטן, אויסשטעל אויך ווי סעריע, בילדונג STEM א פארשטעלן און קאסט

    שטודירונג.  אנגייענדע
  

  סערוויסעס, און  אינפראסטרוקטור קאמיוניטי אין אריין טיפער זיך ציעט  פאקוס ׳מייקראן׳ס׳
 צוזאמארבעט אין פינאנצירונג ווענטשור אין דאלער מיליאן  10 אינוועסטירן  צו פלענער אריינגערעכנט

   יארק. ניו צענטראל צו ביזנעס נייע צוציען און שטיצן צו סיסטעם-עקא טעק ראיאנישן דעם מיט
  

  וויכטיג -קריטיש איז  קאמיוניטי  דער  מיט פארבינדונג פראדוקטיווע און אנגייענדע אז אנערקענען מיט׳ן
  די פלאנירט ׳מייקראן׳,  ווי  פירמעס אינאווירנדע פאר סיי און געזעלשאפט פאר׳ן סיי ערפאלג פאר׳ן

  קלעי, פאר געלעגנהייטן צוצושטעלן געשפרעכן הָאל-טָאון קאמיוניטי יערליכע-פערטל האלטן צו  פירמע
  מיינונגען צוריקזאג דירעקטע מיטצוטיילן אויף טגלידערמי קאמיוניטי קאונטי אנאנדאגא און סירעקיוס

    געברויכן.  זייערע שטיצן  קען  ׳מייקראן׳  וויאזוי אויף
  

  נאך ׳מייקראן׳ פארשפרעכונגען
  שטיצן צו וועגן אפשאצן ווייטער ׳מייקראן׳ וועט פרעימווָארק׳ אינוועסטמענט ׳קאמיוניטי דעם אויסער

  עקאנאמישע  צויאגן טאלאנט, דור  קומענדיגן דעם  קולטיווירן צו ראיאן יארק ניו צענטראל דעם
  א בויט ן או אינפראסטרוקטור ראיאן׳ס דעם שטיצן קאמיוניטיס, אונטערסערווירטע  פאר געלעגנהייטן
    קוואל. ארבעטסקראפט פילפארביגע

  
אין איינקלאנג מיט דעם פארלענגערטן פארשפרעכונג, וועט ׳מייקראן׳ גרונדן סירעקיוס אוניווערסיטעט׳ס  

גרייטע ארבעטסקראפט אינאוואציע קאנסארטיום׳ ביים קאלעדזש פון פראפעסיאנעל -׳צוקונפט
ניו יארק ביזנעס קאמיוניטי, טרעיד יּוניָאנס, קאמיוניטי   שטודיעס. אין צוזאמארבעט מיט׳ן צענטראל

יעריגע אינסטיטוציעס אין ניו יארק סטעיט און ווייטער ארום, וועט   -קאלעדזשעס און אנדערע פיר
פאכיגע און ארייננעמיגע  -׳מייקראן׳ צוזאמארבעטן מיט סירעקיוס אוניווערסיטעט אויף איינצופירן א מולטי

ראפט אנטוויקלונג, הייבן געניטשאפט און האלטן פראפעסיאנעלן אין זייער  צוגאנג צו ארבעטסק
סיסטעם  -גרייטע ארבעטסקראפט אינאוואציע קאנסארטיום׳ וועט שטיצן אן עקא-פאסטנס. דער ׳צוקונפט



פאר געניטשאפט טרענירונג, אקאדעמישע און צוזאמארבעט פראגראמען, געאייגנט אויף צו שטיצן  
    סקראפט און טאלאנט אנטוויקלונג סטראטעגיע.׳מייקראן׳ס׳ ארבעט

  
  פינאנציעלע מינאריטעט און קאמיוניטי אויסצוניצן אויף געלעגנהייטן אפשאצן ווייטער וועט  ׳מייקראן׳

  אין דאלער מיליאן  10 מאכן אריין נעמט דאס ראיאן.  דעם  אין בליעט פירמע די  ווי אזוי אינסטיטוציעס
   יארק. ניו צענטראל סערווירן וועלכע ׳ס(MDI) אינסטיטוציעס פאזיטארידע מינאריטעט  מיט דעפאזיטס

  
צו פארשטיין און אדרעסירן די שוועריגקייטן פארבינדן מיט צוטריט צו צוגענגליכע הָאוזינג, האט 

גאווערנער האוקול אויסגעמאלדן אז דער סטעיט ניו יארק וועט פירן אן איניציאטיוו אין צוזאמארבעט מיט  
קראן׳ און ארטיגע רעגירונגען צו ווייטער אידענטיפיצירן ּפָאליסיס וואס שטיצן בעסערע ׳מיי

אינפראסטרוקטור, הָאוזינג געלעגנהייטן, סאציעלע און פינאנציעל ארייננעמיגקייט, און די ספעציפישע  
שטעלן א יסוד  און אייגנארטיגע מניעות וואס דער סירעקיוס ראיאן וועט אויסשטיין. די געפונסן וועלן צו

טערמיניגע סטראטעגיעס וואס ׳מייקראן׳ קען  -טערמיניגע געלעגנהייטן און סיי לאנג-פאר סיי קורץ
    אויסניצן אלס א פארשפראכענע קאמיוניטי צוזאמארבעטער.

  
  STEM׳מייקראן׳ וועט ווייטער פאקוסירן אויף בויען א בריק צווישן אונטערסערווירטע סטודענטן און 

עדיוקעישען   STEMס אין צענטראל ניו יארק דורך די פירמע׳ס פרעמיערע, בחינם׳דיגע  קאריערע
  70דער פראגראם וועט גרייכן אומגעפער   שולע סטודענטן.-, פאר מיטל און הויךקעמפ  טשיּפפראגראם, 

סטודענטן א וואך, צושטעלנדיג פאר זיי געלעגנהייטן אויף זיך צו לערנען וויאזוי   100ביז 
    פעאיגקייטן ווערן ׳מייקראן׳ קאריערעס. STEMסעמיקאנדוקטארס ווערן פראדוצירט און וויאזוי 

  
  סטעיטמענט פון פעדעראלע, סטעיט און ארטיגע פירער

ענע פירער איבער ׳מייקראן׳ס׳ היסטארישע אונטן זענען קאמענטארן געמאכט דורך פארשיד
   באמיאונגען: אינוועסטירונג און די פירמע׳ס קאמיוניטי 

  
״מיר זענען באגייסטערט אויפצונעמען פרעזידענט ביידען   סענאטאר טשארלס שומער האט געזאגט,

ביליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג איז אן   100אהיים קיין סירעקיוס! ׳מייקראן׳ס׳ פרעצעדענטלאזע 
דור׳דיגע געלעגנהייט פאר צענטראל ניו יארק וואס וועט פונדאמענטאל טראנספארמירן דעם  -א-איינמאל

נטער גוט באצאלטע פאבריצירונג און יּוניָאן דזשאבס, פארשטארקערן  ראיאן, שאפן צענדליגע טויז
אונזער נאציאנאלע זיכערהייט, און אריינבלאזן א נייע חיות אין אמעריקע׳ס טראדיציע אלס א פירער אין  

און וויסנשאפט ביל׳, און וויזיאנערישע פראיעקטן ווי ׳מייקראן׳ס׳,   CHIPSאינאוואציע. אדאנק אונזער ׳
מעניופעקטשורינג צוריק קיין אמעריקע און אזעלכע ערטער ווי אפסטעיט ניו יארק. דאס איז קומט 

אונזער ערי קאנאל מאמענט און וועט צוגעבן צו אפסטעיט ניו יארק׳ס סעמיקאנדוקטאר קארידאר פון  
ער  דער הודסאן וואלי און קאפיטאל ראיאן צו דער מאוהאק וואלי און ראטשעסטער צו פארזיכערן אז ד

צוקונפט ווערט געבויט אין אפסטעיט ניו יארק. דער פראיעקט וועט זיין א נאציאנאלער בלופרינט אויף  
  —וויאזוי אינוועסטירן אין ארבעטער, די קאמיוניטי און ענווייראנמענטאלע שטאנדהאפטיגקייט זעט אויס 

ט אמעריקע׳ס צוקונפט דא אין  און עס איז צוליב די פירערשאפט פון פרעזידענט ביידען אז מיר בויען יעצ
   אפסטעיט ניו יארק.״

  
״במשך די לעצטע פאר יאר, האבן אמעריקאנער  סענאטארקע קירסטען דזשיליברענד האט געזאגט,

אנגעוויזנקייט  -קאנסומערס און פירמעס געשפירט די פארקריפלענדע עקאנאמישע אימפאקט פון איבער
טשעינס. -וקטארס און דאס שטערן אמעריקאנער סופלייאויף אויסלענדישע פירמעס פאר סעמיקאנד

׳, וואס  2022און וויסנשאפט אקט פון   CHIPSצוליב דעם האב איך שטארק געקעמפט דורכצופירן דעם ׳
לאנדישע טשיּפ אינדוסטריע לענגאויס דעם  -מיטלען צו בויען אונזער אין-ליפערט ביליאנען אין הילפס

לאנד און העלפן סאלידיזירן ׳מייקראן׳ס׳ באשלוס צו ברענגען זייער קאמפוס צו אפסטעיט ניו יארק. די  
ענטראל ניו יארק, שאפנדיג אויף  אומגעהויערע אינוועסטירונג וועט האבן א ברייטע ווירקונג לענגאויס צ

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


באצאלטע דזשאבס אין אונזער סטעיט. א דאנק אייך, פרעזידענט ביידען,  -גוט 50,000אזוי ווייט ווי  
פאר׳ן באזוכן סירעקיוס אויף צו אנערקענען די אינוועסטירונגען און פאר׳ן זיין א צוזאמארבעטער אין 

באצאלטע דזשאבס און -זיכערהייט, שאפן גוט אונזערע באמיאונגען צו פארשטארקערן נאציאנאלע
אויספלאסטערן דעם וועג פאר אמעריקאנער פירערשאפט אין סעמיקאנדוקטאר טעכנאלאגיע. איך קוק  

ארויס צו ארבעטן מיט ׳מייקראן׳ און צענטראל ניו יארק צו פארזיכערן אז אונזער קאמיוניטי האט די  
   ארבעט.״מיטלען און טרענירונג צו טון די וויכטיגע 

  
״עס איז מיר א כבוד אויפצונעמען ׳מייקראן׳ טעכנאלאגיע   קאנגרעסמאן דזשאן קעטקא האט געזאגט,

ביליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג וועט שאפן גוט באצאלטע   100׳מייקראן׳ס׳  צו צענטראל ניו יארק. 
טראל ניו יארק אין א  דזשאבס, אונטערצינדן אונזער ראיאנישע עקאנאמיעס און טראנספארמירן צענ

צענטער פאר סעמיקאנדוקטאר פאבריצירונג. דאס ענדערט אינגאנצן די אומשטענדן פאר אייער ראיאן,  
און איך שטאלציר מיך צו האבן געארבעט אין א בייפארטיזאנער שטייגער צו מאכן דעם טרוים פון דער  

   אינוועסטירונג א ווירקליכקייט.״
  

״די צענטראל ניו   , האט געזאגט,CEOסטעיט -עזידענט פון צענטערראבערט עם. סימפסאן, פר
  100יארקער קאמיוניטי פריידט זיך ווייטער מיט ׳מייקראן׳ס׳ מעלדונג אז עס וועט אינוועסטירן ביז 

דירעקטע דזשאבס במשך די קומענדע צוויי צענדליג יארן. עס איז אבער    9,000ביליאן דאלער און שאפן 
וואס ׳מייקראן׳ מאכט דורך דער ׳קאמיוניטי אינוועסטמענט פרעימווָארק׳ וואס מאכט  די פארשפרעכונגען 

דעם היסטארישן געשעפט אזוינס וואס איז סיי טראנספארמאטיוו פאר יעדן אין צענטראל ניו יארק, און  
ירונג  איז אויך דער נייער סטאנדארט פאר עקאנאמישע אנטוויקלונג איבער׳ן לאנד. ׳מייקראן׳ס׳ אינוועסט

פארזיכערט אז דער גאנצער קאמיוניטי וועט האבן דעם שאנס צו געניסן סיי יעצט און סיי אין די  
יארן. ׳מייקראן׳ס׳ אנטשלאסנקייט צו ארבעטן מיט ארטיגע צוזאמארבעטער איז  -קומענדיגע צענדליג

רייט מאכן  פרעצעדענטלאז און וועט פארגרעסערן דעם פארנעם פון דזשאב גרייטקייט פראגראמען, ג
אונזערע יונגסטע קאמיוניטי מיטגלידער פאר צוקונפטיגע קאריערעס, פארברייטערן ענטרעפעניוריעלע  

פירמעס צו דעם פראיעקט. אזוי ווי מיר ארבעטן   MWBEאון אינאוואציע פראגראמען, און פארבינדן 
ן און יעדער זעט הצלחה,  אויף אונזער ארגאניזאציע׳ס מיסיע צו שאפן א קאמיוניטי וואו ביזנעסער בליע

זענען מיר אויסערגעווענליך דאנקבאר צו האבן ׳מייקראן׳ אלס א צוזאמארבעטער וואס טיילט מיט אונז  
  אונזער בליק.״

  
״מיר זענען   דר. ווארען הילטאן, אנאנדאגא קאמיוניטי קאלעדזש פרעזידענט האט געזאגט,

סאנדזשעי מעהראטרא און זיין טיעם, און   CEOאן׳  פארעהרט אויפצונעמען פרעזידענט ביידען, ׳מייקר
ערוועלטע פירער פון לענגאויס אונזער ראיאן, ניו יארק סטעיט, און דעם לאנד צו אנאנדאגא קאמיוניטי 

קאלעדזש קאמפוס פאר די היינטיגע היסטארישע פארקומעניש. מיר שטאלצירן זיך צו זיין איינע פון  
ביליאן דאלערדיגע אינוועסטירט, און איך קוק    100טער אין זייער  ׳מייקראן׳ס׳ בילדונגס צוזאמארבע

ארויס מיט חשק צו ארבעטן נאענט מיט זיי אינאיינעם אזוי ווי זיי טראנספארמירן אונזער גאנצן ראיאן.  
רּום׳  -טעק ׳קלין-זיך גרייט מאכן פאר דעם בילדונג פראצעס וועט ארייננעמען קאנסטרוקציע אויף א היי

ער קאמפוס, וואו סטודענטן קענען שטודירן און זיך צוגרייטן פאר באלוינענדע קאריערעס אין  אויף אונז
קאנצעלאר דעבארע  SUNYקעטי האוקול,  דעם סעמיקאנדוקטאר אינדוסטריע. מיר דאנקען גאווערנער

ן פאר  סטענלי און אנאנדאגא קאונטי עקזעקיוטיוו רייען מעקמעיהאן פאר זייער שטיצע אזוי ווי מיר זעצ 
ווייטער צו טראנספארמירן אונזער קאמפוס אויף נאכצוקומען די געברויכן פון אונזער ארבעטסקראפט 

צוזאמארבעטער. אנאנדאגא קאמיוניטי קאלעדזש איז געקומען א ווייטן וועג זינט מיר האבן געעפנט  
ין דאונטאון  יאר צוריק אין א פארלאזטער טייפרייטער פעקטארי א  60אונזער טיר פאר סטודענטן 

סירעקיוס. מיר זענען באגייסטערט צו זיין א טייל פון דעם פראיעקט, וואס וועט טראנספארמירן אונזער 
   יאר און ווייטער.״ 60ראיאן פאר די קומענדע 

  



״אין צוזאמארבעט מיט  קענט סייווערוד, סירעקיוס אוניווערסיטעט קאנצעלאר, האט געזאגט,
מיר האבן שוין ביז אהער עטליכע איניציאטיוון   זער טיעם צו דער ארבעט.׳מייקראן׳, נעמט זיך אונ

גרייטע  -אונטערוועגנס. די רעכענען אריין דאס שאפן דעם סירעקיוס אוניווערסיטעט ׳צוקונפט
ארבעטסקראפט אינאוואציע קאנסארטיום׳, באמיאונגען אונטערצוהייבן ׳מייקראן׳ס׳ אויפנעמען  

רדיגע אינוועסטירונג אין דעם ׳צוקונפטיגע פראפעסארס פעלָאושיּפ פראגראם׳.  וועטעראנען און די ווייטע
באזונדער זענען די אלע גאר גוטע געלעגנהייטן פאר אונזער אוניווערסיטעט און אונזער קאמיוניטי.  

- אינאיינעם, פארטרעטן זיי טראנספארמאטיווע און אינאוואטיווע וועגן זיך פארצושטעלן און ווידער
ן פונדאסניי וויאזוי מיר מאכן גרייט דעם קומענדן דור פון פירער, אינאווירער און  פארעמע

   דיסרָאּפטָארס.״
  

דעניעל דזשי. הענער, ליווערּפול צענטראל סקול דיסטריקט סופעראינטענדענט פון סקולס האט 
גן דעם ליווערּפול  ״דאס צולייגן ׳מייקראן׳ צום צענטראל ניו יארק קאמיוניטי וועט פארזארגעזאגט, 

צענטראל סקול דיסטריקט, ווי אויך דיסטריקטן לענגאויס דעם ראיאן, מיט פילצאליגע בילדונגס  
. פראגראמען ווי למשל ׳טשיּפ קעמפ׳, ׳גירלס גָאואינג  K-12געלעגנהייטן פאר סטודענטן אין קלאסן  

וערּפול׳ס ניי אפירגעברענגטער  טעק וועלט׳ וועט שטערקער מאכן ליו-טעק׳ און ׳קאריערעס אין א היי
קאריערע מהלכים וועלכע וועלן צוגרייטן אונזערע סטודענטן פאר זייערע צוקונפטיגע קאריערעס. מיר  

 קוקן ארויס צו ארבעטן מיט ׳מייקראן׳ פאר פילע יארן אינ׳ם צוקונפט.״  
  

״אין נאמען   אגט,טרעידס אסאסיעשען פרעזידענט האט געז-גרעג לאנצעט, ניו יארק סטעיט ּפייּפ
צפון ניו יארקער ׳געבוי און קאנסטרוקציע האנדלס קאונסיל׳ פריידט עס מיר   -פון דעם צענטראל

אויפצונעמען ׳מייקראן׳ צו ניו יארק. ׳מייקראן׳ס׳ ארבעטסקראפט אנטוויקלונג פראגראמען וועלן אויסניצן  
הויפט אזעלכע פון אונטערסערווירטע  די געניטשאפטן און ניו יארק׳ס נאטור פון ארבעטן שווער, איבער

קאמיוניטיס וועלכע האבן מעגליך נישט געזען טראדיציאנעלע קאריערע וועגלעך אין זייערע צוקונפטן.  
דער פראיעקט לעיבאר אפמאך צווישן ׳מייקראן׳ און אונזער ארטיגער האנדלעריי יּוניָאנס וועלן שטיצן די  

אנען און פרויען אין דעם פראיעקט ארבעטסקראפט און פארטרעטערשאפט פון מינאריטעטן, וועטער
גלייכצייטיג פארזיכערן סטאביליטעט און קאאפעראציע מיט די טאלאנטפולע יּוניָאן ארבעטסקראפט פון  
אונזער ראיאן דורכאויס דעם פראיעקט. פון אנטוויקלען אויסשולארבעטשאפט פראגראמען צו בכיוון׳דיג  

ט ׳מייקראן׳ איר אנטשלאסנקייט צו אונזער קאמיוניטי און די  אויסוועלן קאנטראקטער, צייג
   אויסערגעווענטליכע פאטענציעל פון אונזער ארבעטסקראפט.״

  
פאר מער אינפארמאציע, קוקט איבער דעם ניו יארק קאמיוניטי און ארבעטסקראפט אינוועסטירונג  

   .Micron.com/NYפאקט בלעטל ביי 
  

  איבער ׳מייקראן׳ טעכנאלאגיע אינק.
מיטלען צו  -מיר זענען אן אינדוסטריע פירער אין אינאוואטיווע מעמארי און סטָארעדזש לייזונגס

. מיט א  פאר יעדןלעבן  טראנספארמירן וויאזוי דער וועלט ניצט אינפארמאציע צו בארייכערן דאס
אומערמידליכע פאקוס אויף אונזערע קאסטומערס, טעכנאלאגיע פירערשאפט, און פאבריצירונג און  

 ,DRAMפונקציאנירנדע  -אפעראציאנעל אויסצייכענונג, ליפערט ׳מייקראן׳ א רייכן פארטפעל פון הויך
NAND  אוןNOR   .מעמארי און סטָארעדזש פראדוקטן דורך אונזער ׳מייקראן׳ און ׳קרושיעל׳ ברענדס

יעדן טאג טוען די אינאוואציעס וואס אונזערע מענטשן שאפן טרייבן די דאטא עקאנאמיע, ערמעגליכנדיג  
  —ן אפליקאציעס וועלכע וועלן אויפשליסן געלעגנהייט 5Gפארשריטן אין ַארטיפישעל אינטעליגענץ און 

דעם קליענט און מאביל באניצער פון דעם דאטא צענטער צו די אינטעליגענטע עק און לענגאויס 
(, באזוכט Nasdaq: MU) דורכלעבעניש. זיך צו לערנען מער איבער ׳מייקראן׳ טעכנאלאגיע אינק.
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