
 
 גאווערנער קעטי האוקול   11/9/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול גיבט ארויס פראקלאמאציע דערקלערנדיג נאוועמבער אלס ׳ניו יארק סטעיט 
   אפרענטיסשיפ מאנאט׳

   
  17,000פירנדע אפרענטיסשיפ פראגראם מיט מער ווי -אפצייכענענדיג ניו יארק׳ס לאנד

פראגראמען  900 ארבעטער אין פארשידענע געניטע האנדלעריי און מער ווי-רעגיסטרירטע אויסשול
   לענגאויס דעם סטעיט

   
 ביי ׳טור׳ אפרענטיסשיפס ברייטע-סטעיט גאנג אין שטעלט דעפארטמענט לעיבאר סטעיט יארק ניו

  רעגיסטרירטע ׳סLVMH פון אנהייב שטאטן פאראייניגטע די פאר קא. און טיפעני בארימטע-וועלט
   פראגראם אפרענטיסשיפ
   

   דאלייענט די פראקלאמאציע  
   

   
דערקלערנדיג נאוועמבער אלס ׳ניו   פראקלאמאציע גאווערנער קעטי האוקול האט היינט ארויסגעגעבן א

ארבעטער -די פראקלאמאציע צייכנט אפ ניו יארק׳ס אויסשול יארק סטעיט אפרענטיסשיפ מאנאט׳.
-רעגיסטרירטע אויסשול 17,000פראגראם, וועלכע איז איינע פון די גרעסטע אינעם לאנד מיט מער ווי 

פראגראמען לענגאויס דעם   900געניטע האנדלעריי און מער ווי  רבעטער אין פארשידענע  א
רעגיסטרירטע אויסשולעריי טוט אנבאטן א קריטישע מהלך פאר ניו יארקער צו האבן צוטריט צו   סטעיט.

הויכע קוואליטעט קאריערע מעגליכקייטן דורך זיך אויסשולן בפועל און דורך דירעקטע ארבעט ערפארונג  
די ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט האט היינט באזוכט  און גוטע בענעפיטן.מיט הויכע געהאלטן 

'ס ערשטער ניו יארק  LVMHטיפעני און קא. אפצוצייכענען דאס איינפירונג פון זייער אייגנטומער פירמע,  
וועט פארזעצן צו באזוכן אפרענטיסשיפ   NYSDOL ארבעטער פראגראם.-סטעיט רעגיסטרירטע אויסשול

   אמען לענגאויס דעם סטעיט דורכאויס דעם חודש.פראגר
   

געהאלט קאריערעס, -״אפרענטיסשיפס דינען אלס א קריטישע אנהייב פונקט פאר איינפלוסרייכע, הויכע
און מיר זענען שטאלץ צו האבן איינע פון די לאנד׳ס שטערקסטע און שטאנדהאפטיגע אפרענטיסשיפ  

״דורכאויס דער ערשטער ׳ניו יארק   האט גאווערנער האוקול געזאגט. פראגראמען דאהי אין ניו יארק,״
סטעיט אפרענטיסשיפ מאנאט׳, צייכענען מיר אפ די פילע לאקאלע ביזנעסער וועלכע פארברייטערן  

ארבעטער, לעיבאר  -מעגליכקייטן פאר ניו יארקער דזשאב זוכער און די טויזנטער רעגיסטרירטע אויסשול
ילן קריטישע דזשאבס און אויפבויען אונזער  גרופעס און טרעיד ארגאניזאציעס וועלכע ארבעטן אנצופ

    סטעיט׳ס טאלאנט שטראם.״
   

ניו יארק סטעיט האט איינע פון די גרעסטע אפרענטיסשיפ פראגראמען אינעם לאנד. אויף דער מאמענט,  
ארבעטער וועלכע נעמען אנטייל אין פארשידענע געניטע  -רעגיסטרירטע אויסשול 17,113געפונען זיך 

ספאנסערס לענגאויס ניו יארק  622פראגראמען געטריבן דורך  912ריי אין האנדלע

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-11%2FApprenticeship_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C405037fdb1094fce1eb308dac2737b07%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638036098598910854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Msop0iipDu6H6Mwy56ULq%2BWYR9ouj%2FnagJH99XQ7oIo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-11%2FApprenticeship_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C405037fdb1094fce1eb308dac2737b07%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638036098598910854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Msop0iipDu6H6Mwy56ULq%2BWYR9ouj%2FnagJH99XQ7oIo%3D&reserved=0


אנטיילנעמונג אין ניו יארק סטעיט׳ס רעגיסטרירטע אפרענטיסשיפס זעצט ווייטער פאר צו   סטעיט.
    נייע האנדלערייען אין בלויז פאריגעס יאר. 15נייע פראגראמען און  79וואקסן, מיט  

   
ארבעטער זענען געווען דאס רוקנביין פון דער קאנסטרוקציע אינדוסטריע פאר  -רעגיסטרירטע אויסשול

צענדליגע יארן. אבער אין לעצטערע יארן, האבן פירמעס אינדרויסן פון קאנסטרוקציע האנדלעריי  
אנערקענט דאס ווערד אין דעם אויסשול צוגאנג און אנגעהויבן זייערע אייגענע אפרענטיסשיפ 

זאציעס ווי די מעניופעקטשורער אליאנץ פון ניו יארק, און פירמעס ווי טיפעני און קא.  ארגאני פראגראמען.
פלאסטערן די וועג פאר די צוקונפטיגע פארברייטערונג פון אפרענטיסשיפ פראגראמען וועלכע וועלן  
   ס.עפענען נייע טירן פאר ניו יארקער און בויען די סטעיט׳ס טאלאנט שטראם אנצופילן קריטישע דזשאב

   
ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט קאמיסיאנערין ראבערטא רירדאן האט געזאגט,  

״רעגיסטרירטע אפרענטיסשיפס ערמעגליכן ניו יארקער צו פארדינען געלט אויסצוהאלטן זיי און זייערע  
גאווערנער   פאמיליעס, בשעת׳ן לערנען די פעאיגקייטן זיי דארפן האבן כדי צו מצליח זיין. איך דאנק

האוקול פאר׳ן שיינען א ליכט אויף דעם דאזיגן חשוב׳ן פראגראם, וועלכע גיבט פרעצעדענטלאזע 
פארלאנג קאריערעס -מעגליכקייטן פאר ניו יארקער פון אלע הינטערגרונדן צו פארזיכערן געוואונשענע אין

     לענגאויס דעם עקאנאמישען ספעקטרום.״
   

״דורך  צפון אמעריקע האט געזאגט,  LVMHדזשענא סמיט, הויפט ׳יּומען ריסָארסעס׳ באאמטע, 
אריינצוברענגען   LVMHאונזער ׳מעטיע ד׳עקסעלאנס רעגיסטרירטע אפרענטיסשיפ פראגראם׳ שטרעבט 

ארטיסאנעל און לוקסוס האנטארבעט צו א ברייטערע אודיענץ בשעת׳ן גלייכצייטיג בויען א  
גלאבאלע לוקסוס   75טיגע און שטאנדהאפטיגע טאלאנט שטראם פאר אונזערע מער ווי פארשידנאר

ברענדס. מיר דאנקען ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט פאר זייער מיטארבעט מיט טיפעני און קא.  
ע  אריינצוטרענירן די ערשטע גרופע פונעם קומענדיגן דור פון פאכלייט אין צירונג דעזיין און פאבריקאצי

   אינערהאלב די פאראייניגטע שטאטן.״
  

״עס פריידט    מערי בעליי, גלאבאלע הויפט ׳יּומען ריסָארסעס׳ באאמטע, טיפעני און קא. האט געזאגט, 
איינגעפירטע   לעצטיג  אונזער  נאכפאלגנדיג  פראגראם  ד׳עקסעלאנס׳  ׳מעטיע  דער  אנצוהייבן  זייער  אונז 

די ׳מעטיע ד׳עקסעלאנס׳ אונטערנעמונג וועט .  אטריום  טיפעני  געזעלשאפטליכע איינפלוס פלאטפארמע,
אונז ערמעגליכן צו פארשטערקערן דאס פארשידנארטיגקייט און אריייננעמיגקייט פון טיפעני און קא.׳ס 

יוקעישען. אונזערע באמיאונגען  עד  -ארבעטסקראפט דורך איינע פון די הויפט יסודות פון טיפעני אטריום  
לאנג דאס  אויסהאלטן  קאריערע  -וועלן  אנהייב  סטודענטן,  פון  אנטוויקלונג  און  וואוקס  טערמיניגע 

שטאטן.״  פאראייניגטע  די  אינערהאלב  אינסטיטוציעס  עדיוקעשענעל  און     פראפעסיאנעלן 
  

״אין דער  דס האט געזאגט, גערי לאבארבערא, פרעזידענט פון דער ניו יארק סטעיט בילדינג טרעי
צייט וואס ניו יארק זעצט פאר צו אינוועסטירן אין קריטישע אינפראסטרוקטור און ריינע ענערגיע  

ארבעט פראגראמען וועלכע באטן אן  -אויסשולעריי-ארבעטער און בעפאר-פראיעקטן, וועלן אויסשול
נטוויקלען א שטארק געניטע  ארטיגע טרענירונג, שפילן א הויפט ראלע אין א-פראקטישע, אויפ׳ן

ארבעטסקראפט פון האנדלסלייט און פרויען וועלכע קענען טרייבן די אונטערנעמונגען פאראויס ווי עס  
מיר דאנקען גאווערנער האוקול פאר׳ן ארויסהייבן דער קריטישער ראלע פון די דאזיגע   באדארף צו זיין.

ארק סטעיט אפרענטיסשיפ מאנאט׳. מיר בלייבן  פראגראמען דורכ׳ן דעזיגנירן נאוועמבער אלס ׳ניו י
פארפליכטעט אנצובאטן פאר ניו יארקער פון באזייטיגטע קאמיוניטיס און פארשידנארטיגע הינטערגרונדן  

קלאס דורך א קאריערע אין דער יוניאנייזד  -א מהלך צו גוט באצאלטע דזשאבס און דאס מיטל
ו זען די אנגייענדע ביישטייערונגען וואס די דאזיגע  קאנסטרוקציע אינדוסטריע און מיר קוק ארויס צ
 אינדיווידועלן מאכן אין בויען ניו יארק בעסער.״  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpress.tiffany.com%2Ftiffany-co-announces-tiffany-atrium-a-social-impact-platform-to-inspire-connection-and-social-change%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C405037fdb1094fce1eb308dac2737b07%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638036098598910854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8fuuwgt42FUgyxJ73VudCc2qtH1%2BZGN9rx3TJ0hB5%2Fo%3D&reserved=0


און די מעניופעקטשורער אליאנץ פון ניו יארק האט   MACNYרענדי וואלקען, פרעזידענט פון 
ארבעטער פראגראם זעצט פאר זיך צו פארברייטערן  -״ניו יארק׳ס רעגיסטרירטע אויסשולגעזאגט, 

ארבעטנדע איינוואוינער די מעגליכקייט צו פארדינען בשעת זיי  -לענגאויס דעם סטעיט, אנבאטנדיג שווער
און אונזערע אליאנץ שותפים זענען שטאלץ   MACNYלערנען דורך דירעקטע ארבעט ערפארונג. 

, און אנדערע שולעריי  SUNYבעטן מיט דער ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט, מיטצואר
ארבעטער פראגראמען און צו העלפן אנפילן די  -אינסטיטוציעס צוצושטעלן רעגיסטרירטע אויסשול

וואקסנדע ארבעטסקראפט באדערפענישן פון נייע און אויפקומענדע אינדוסטריעס. מיר דאנקען  
אר׳ן דערקלערן נאוועמבער אלס ׳ניו יארק סטעיט אפרענטיסשיפ מאנאט׳ און פאר׳ן  גאווערנער האוקול פ

    אנערקענען און שטיצן די דאזיגע אנגייענדע ארבעטסקראפט אונטערנעמונגען.״
  

NYSDOL   האט געשטעלט אין גאנג ׳ניו יארק סטעיט אפרענטיסשיפ מאנאט׳ דורכ׳ן באזוכן טיפעני און
פראגראם אין די   ד׳עקסעלאנס׳ ׳מעטיעג פון ׳לואי וויטאן מאעי הענעסי׳ס ערשטע קא. פאר די איינפירונ

ארבעטער פראגראם וועט  -פאראייניגטע שטאטן מיט טיפעני און קא. די דאזיגע רעגיסטרירטע אויסשול
היסטאריש אויסשולן צוקונפטיגע צירונג פארבריצרער אין דעזיין און ריטעיל סערוויס מיט א פאקוס אויף 

ארבעטער זענען אויף דער מאמענט איינגעשריבן אין  -אונטערפארטרעטענע קאמיוניטיס. אכט אויסשול
׳ס ׳פעשען אינסטיטוט פון טעכנאלאגיע׳ וועט ארויסהעלפן מיט די  SUNYדער אנהייבונג פראגראם.  
      ארבעטער.-טרענירונג פון די אויסשול

   
  מיט טרעפן צו זיך סטעיט  די ארומפארן NYSDOL וועט קא., און  יפעניט  צו  באזוך דער צו  צוגאב אין

 קאפיטאל אינעם אקעדעמיע  קלאסרום די אריינגערעכנט פראגראמען אפרענטיסשיפ רעגיסטרירטע
  אין באפעלאו אין דעפארטמענט פייער די וואלי, מאוהאק אינעם  ברועריי און  פאב  קריעק נעיל ראיאן,
  פון JAC עלעקטריקער יארק,  ניו טראלצענ אין 58 לאקאל ארבעטער שיעטמעטעל יארק, ניו מערב

 אינעם סי-על-על אוויאציע גלאבאלע סטראטעגישע  טיער׳, ׳סאוטערן  אינעם #106 לאקאל דזשעימסטאון
 סאושעל ׳סNYSDOL  אויף  ארויסגעהויבן  ווערן  וועלן צוזאמענקונפטן דאזיגע  די  נאך. און וואלי מאוהאק

    פלאטפארמעס. מידיע
   

NYSDOL  יטער פאר צו פארברייטערן רעגיסטרירטע אפרענטיסשיפס אריין אין נייע  זעצט ווי
אפטיילונגען לענגאויס ניו יארק סטעיט אין צוזאמארבעט מיט דער ניו יארק סטעיט עדיוקעשען  

ביזנעסער  דעפארטמענט, וועלכע שטעלט צו איבערזיכט צו די אנווייזונג חלק פון די פראגראמען.
     אפרענטיסשיפ רעסורס וועבזייטל. ׳סNYSDOLן א פראגראם זאלן באזוכן אינטערעסירט אין אנהייב

  
SUNY  ,״ צייטווייליגע קאנצעלארין דעבארע עף. סטענלי האט געזאגטSUNY  ׳ס לאנגיעריגע

צוזאמארבעטשאפטן מיט די ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט און ביזנעסער לענגאויס אונזער 
ארבעטער מעגליכקייטן וועלכע וואקסן יעדעס יאר. די  -סטעיט פאראורזאכט פארשידענע ערליי אויסשול

ייגנטומער פירמע און  דאזיגע ספעציעלע צוזאמארבעט צווישן די בארימטע טיפעני און קא., זייער א
, און די ׳פעשען אינסטיטוט פון טעכנאלאגיע׳, איז די ערשטע אין  LVMHגלאבאלע לוקסוס פירער, 

אונזער לאנד, און שאפט דערפרייענדע מעגליכקייטן פאר די דאזיגע אכט אינדיווידועלן אנצוהייבן א 
נזער דאנקען איז צו גאווערנער האוקול  באפרידנדיגע קאריערע אין צירונג דעזיין און ריטעיל סערוויס. או

ארבעטער און ארבעטסקראפט אנטוויקלונג, און די אנגייענדע  -פאר איר פארפליכטונג צו אויסשול
 אינוועסטירונג נייטיג צו מאכן אונזערע פראגראמען וואקסן.״  

   
״די  דר. דזשאויס בראון, פרעזידענטקע פונעם ׳פעשען אינסטיטוט פון טעכנאלאגיע׳ האט געזאגט, 

און טיפעני און קא. בויען אן   LVMHארבעטער פראגראמען פון פירנדע פירמעס אזוי ווי -אויסשול
 FITקוואל צווישן אקאדעמיע און אינדוסטריע וואס געבט אונזערע טאלאנטפולע -ארבעטסקראפט

ודענטן דעם מהלך צו אנטוויקלען די ערפארונג און פעאיגקייטן זיי דארפן האבן פאר סוקסעספולע סט
קאריערעס. אפרענטיסשיפס איז שוין פון לאנג אן געווען א נייטיגע טייל פון ארבעטסקראפט אנטוויקלונג  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lvmh.com%2Ftalents%2Fmetiers-dexcellence%2Finstitut-of-metiers-dexcellence-lvmh%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C405037fdb1094fce1eb308dac2737b07%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638036098598910854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ROY83N%2B21N3nme6z20%2FbwWo7QNi0p6y%2FSUm4kUc6Ets%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fapprenticeship%2Foverview&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C405037fdb1094fce1eb308dac2737b07%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638036098598910854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qi6Ldi%2BXI%2Fho5BIi1oNyZx3xdzXTIKKMBfvykKHqdiU%3D&reserved=0


יבן דעם וויכטיגן  און איך וויל דאנקען גאווערנער האוקול און די לעיבאר דעפארטמענט פאר׳ן ארויסהי
 אונטערנעמונג וואס געבט ביזנעסער צוטריט צום טאלאנטפולע ארבעטסקראפט לענגאויס נ.י. סטעיט.״  

   
״ווען אונז טיילן מיט אונזער  ניו יארק סטעיט עדיוקעישען קאמיסיאנערין בעטי עי. ראזא האט געזאגט, 

אונזער געמיינזאמע פעאיגקייט, און אלע   ארבעט און מיר לערנען זיך איינס פונעם אנדערען, וואקסט
אונזערע סטודענטן בענעפיטירן. א קאריערע מהלך וואס רעכנט אריין אפרענטיסשיפס ערמעגליכט 

אינדיווידועלן אנצוהייבן א קאריערע און גלייכצייטיג לערנען, צושטעלנדיג א שטארקע יסוד פאר  
    געוואונשענע קאריערעס.״

 
״עס איז  אוו רידזשענטס קאנצעלאר לעסטער וו. יונג, דזר. האט געזאגט,  ניו יארק סטעיט באורד

קריטיש אז מיר זאלן צושטעלן די מעגליכקייט, וויסנשאפט און פעאיגקייטן גענייטיגט צו מצליח זיין אין א  
דזשאב -דער-שטייגנדע קאנקורירנדע גלאבאלע ענוויירָאנמענט. אפרענטיסשיפס שטעלן צו אויף-כסדר

ונג, אינאיינעם מיט פארבינדעטע קלאסרום עדיוקעישען, וואס קען עפענען טירן פאר סטודענטן  טרעניר
    וואס זענען געווען פארשפארט ביז יעצט.״ 
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