
 
 KATHY HOCHULگورنر   12/28/ 2022 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

نے آفس اف اسٹریٹجک ورک فورس ڈیولپمنٹ گرانٹ ایوارڈز کے پہلے دور کا اعالن کر دیا جس   HOCHULگورنر 
  ملین سے زیادہ ہے 6کی مجموعی مالیت $

  
سے   100ملین سے زیادہ حاصل کریں گے، جس سے  4ریاست میں آٹھ منصوبے سرکاری/نجی فنڈنگ میں $ پوری

  زیر تربیت افراد کو معاونت ملے گی ,0003زائد کاروباری شراکت داروں کے لئے تقریباً 
  
  

نے آج اعالن کیا کہ نیو یارک اسٹیٹ آفس آف اسٹریٹجک ورک فورس ڈیولپمنٹ نے کیپٹل اینڈ  Kathy Hochulگورنر 
ملین سے زیادہ   6پے فار پرفارمنس گرانٹ پروگرامز کے پہلے دور کے ذریعے ریاست بھر میں آٹھ منصوبوں کو $

فلم اور ٹیلی ویژن جیسے شعبوں کی گرانٹ سے نوازا ہے۔ یہ گرانٹس جدید مینوفیکچرنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور 
کارکنوں  3,000سے زائد آجر شراکت داروں کے مابین تعاون کے ذریعے تقریباً  100میں تربیت فراہم کنندگان اور 

کی تربیت میں مدد فراہم کریں گی۔ ایمپائر اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے تحت کام کرنے والے اس دفتر پر یہ ذمہ داری عائد کی  
ی قوت کی ترقی کے پروگراموں اور طریقوں کی معاونت کرے تاکہ یہ امر یقینی بنایا جا سکے کہ گئی ہے کہ وہ افراد

 نیویارک کے لوگ جدید دور کے آجران کی ضروریات اور ترجیحات کو پورا کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہیں۔ 
  

ہے جو نیویارک میں کمپنیوں کو   "نیو یارک ریاست ہماری معیشت میں جرات مندانہ، اسٹریٹجک سرمایہ کاری کر رہی
اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے اور ان میں اضافہ کر رہی ہے، اور ہم یہ امر یقینی بنانے پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے  

نے  Hochulگورنر ہیں کہ ہمارے پاس مستقبل کی ان جابز کو بھرنے کے لئے تیار اور قابل کارکن موجود ہیں،" 
"اسٹریٹجک ورک فورس ڈویلپمنٹ کا ہمارا نیا دفتر تربیت اور روزگار کی راہ میں حائل رکاوٹیں کم کرنے میں  کہا. 

مدد دے گا، جبکہ کاروباری اداروں کو ان کی افرادی قوت کی ضروریات پوری کرنے کے لئے معاونت فراہم کرے گا۔ 
ادی قوت تیار کرنے میں ہماری سرمایہ کاری کا نکتہء  یہ فنڈنگ آنے والی دہائیوں کے لئے ایک مضبوط اور متنوع افر

  آغاز ہی تو ہے۔" 
  

نے سب سے پہلے اپنے ساالنہ ریاستی خطاب میں تزویراتی افرادی قوت کی ترقی کے نئے دفتر کی  Hochulگورنر 
پیشہ تجویز پیش کی اور صنعت کی ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کرنے اور نیو یارک کے مکینوں کے لیے 

 تھا۔   قائم کیامیں دفتر  2022ورانہ زندگیوں کے مواقع پیدا کرنے کے لیے اپریل 
  

آج آٹھ منصوبوں کو دی جانے والی گرانٹس آجران پر مبنی، اعلی ہنر مند افرادی قوت کے تربیتی پروگراموں کی مدد و 
معاونت کریں گی اور ان جدید طریقوں اور بہترین کارکردگیوں کو شرف قبولیت سے نوازیں گی جو بلند ضرورت والی  

ملین کا کیپٹل گرانٹ پروگرام افرادی قوت کی   35رتی ہیں۔ $ کمیونٹیز کی شرکت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو کم ک
تربیت فراہم کرنے والوں کی سرمائے کی ضروریات پوری کرے گا جو اپنی خدمات کو بہتر بنانا یا ان میں 

 ملین کی ادائیگی کے دو فنڈنگ ٹریکس ہیں:  115اضافہکرنے کے خواہاں ہیں۔ کارکردگی گرانٹ پروگرام کے لئے $

جو فراہم کنندگان کی مدد پروگرامیٹک اخراجات کا احاطہ کرنے میں کریں گی مثالً   ل آپریٹنگ گرانٹسفلیکسیب  •
نصاب کی تیاری و بہتری اور نیویارک کے باسیوں کو ایسی مہارتوں اور صنعت کی جانب سے تسلیم شدہ 

 اسناد سے آراستہ کریں گی جن کی طلب اور ضرورت زیادہ ہے۔ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-creation-new-york-state-office-strategic-workforce-development&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce53283b870634974b81108dae8f7247d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638078445445909706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AR3NrvO%2BGhCZZ1cgYPECgWbdUjHjjp3wM8K6Kjec5kc%3D&reserved=0


افرادی قوت کے تربیتی پروگراموں کو بہتر بنانے واال ڈیٹا اور میٹرکس پر مبنی کیپیسٹی بلڈنگ ایوارڈز،  •
طریق کار جو گریجویٹس کو اعلی جابز پر بھرتی کروانے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ کامیابیوں کی بنیاد پر  

ی تربیت فراہم کرنے والے ان کامیاب ایوارڈز دینے والے طریق کار کا استعمال کرتے ہوئے افرادی قوت ک
پروگراموں کی استعداد بڑھانے کے لئے فنڈز حاصل کریں گے جن کی مالزمتوں پر رکھوانے کی شرح بلند 

 ہے۔ 
  

 پہلے رأونڈ کے ایوارڈ حاصل کنندگان:  
  

 ( آپریٹنگ گرانٹ کا ایوارڈ حاصل کرنے والے: Pay for Performance, P4Pپے فار پرفارمنس )

یہ پروگرام ایمپالئی بفیلو نیاگرا ٹیلنٹ پائپ الئن مینجمنٹ  ملین:  1$ -فیلو نیاگرا پارٹنرشپ )مغربی نیویارک( ب •
پروگرام کے ذریعے مینوفیکچرنگ اور آجران کی زیر قیادت باہمی تعاون والے دیگر افراد یا اداروں کو کے 

 ,SoParkرے گا۔ صنعتی شراکت داروں میں لئے قبل از روزگار اور پیشہ ورانہ مہارت کی تربیت فراہم ک
Zehnder Rittling, Cobey, Inc., National Fuel Gas, Independent Health, Univera 

Amega, People Inc., Aspire of WNY-Healthcare, ABC   اورSuburban Adult 
Services, Inc  اور متعدد مزید ادارے شامل ہیں۔ ,. 

• CenterState CEO  )یہ پروگرام تاریخی طور پر پسماندہ برادریوں سے ملین:  1$ -)مرکزی نیویارک
تعلق رکھنے والے مکمل یا جزوی بے روزگار افراد کو ایسی مہارتیں فراہم کرنے میں مدد دے گا جو اعلی  

کے لئے زیادہ مخصوص تربیتوں میں شامل ہونے کے لئے  درجے کے مینوفیکچرنگ اور آئی ٹی کیریئرز 
 ,Raymond, Critical Path Integrators (CPI)درکار ہوتی ہیں۔ صنعتی شراکت داروں میں 

Cryomech, Automated Biomass Systems (ABS), Chimera Integrations  اور ,
NexGen Power Systems   شامل ہیں۔ 

  -( )فنگر لیکس( Rochester Institute of Technology, RITجی )راچیسٹر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنال  •
یہ پروگرام ایسے چھ پروگراموں کے لئے تربیت فراہم کرے گا جو مینوفیکچرنگ ٹیکنیشنز،  : $999,000

آئی ٹی سپورٹ تجزیہ کاران، سائبر دفاعی تجزیہ کاران، ہنر مند تجار، اور تعمیراتی مینیجرز جیسے اہم 
افرادی قوت تیار کرتے ہیں۔ اس میں آجروں کے لئے ایک ایسا تربیتی پروگرام بھی شامل ہے  پیشوں کے لئے

جو تاریخی طور پر پسماندہ کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے کارکنان کی مدد کے لئے آجران کو تیار کرے  
ساتھ شامل  تک دیگر عالقائی آجروں کو بھی اپنے  20باہمی شراکت داری کرکے  L3Harrieاور  RITگا۔ 

 کریں گے۔ 
 Manufacturersکالہان مینجمنٹ ٹریننگ سینٹر / دی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن آف سینٹرل نیویارک ) •

Association of Central New York, MACNY )موہاک ویلی اور سینٹرل نیویارک( )-  
کرنے والی خواتین کے  یہ پروگرام مینوفیکچرنگ میں کیریئر بنانے کی کوششیں اور تگ و دو: $996,378

لئے پری اپرنٹس شپ ٹریننگ اور ریپ اراؤنڈ خدمات فراہم کرے گا۔ صنعتی شراکت داروں میں 
Wolfspeed, F.X. Matt Brewing Co., HEI Precision Machined Parts, KrisTech  اور ,

Indium Corporation   شامل ہیں۔ 
یہ پروگرام مقامی یونینوں کے ساتھ باہمی تعاون  :  959453,$ -ریل سٹوریز ٹین فلم میکنگ )نیویارک سٹی(  •

کے ذریعے فلم انڈسٹری کی جابز کے لئے تربیتیں فراہم کرے گا جس میں سینک ڈیزائن، وارڈروب، تفریحی 
صنعت کے لئے بالوں اور میک اپ کی مہارت، اسٹوڈیو میکانکس کی مہارت، بجلی اور شاپ کاری گری، 

وسی ایٹ ایڈیٹر، اور پوسٹ پروڈکشن کوآرڈینیشن جیسی مہارتیں شامل ہیں۔ ایسوسی ایٹ پروڈیوسر، ایس
 AMC Networks, The Harbor Picture Company, IATSEصنعتی شراکت داروں میں 

Union, Netflix, Paramount اور ,Warner Brothers  شامل ہیں۔ 
  -بی ٹیئر، اور مغربی نیویارک( کارنیل یونیورسٹی )سینٹرل نیویارک، فنگر لیکس، نارتھ کنٹری، جنو •

یہ پروگرام ڈیئری پروسیسنگ بوٹ کیمپ اور آن الئن ڈیری سائنس اینڈ سینی ٹیشن کورس کے  : $400,742
 Byrneذریعے دودھ دہی اور ڈیئری وغیرہ کی صنعت کی تربیت فراہم کرے گا۔ صنعتی شراکت داروں میں 

Dairy, Great Lakes Cheese, Lactalis, Northeast Dairy Foods, Perry's Ice Cream  
 شامل ہیں۔   tate Niagara CooperativeUpsاور 



  
P4P  :کیپیسٹی بلڈنگ ایوارڈ 

• CenterState CEO   )صالحیت سازی کا یہ ایوارڈ تعمیراتی تربیتی  : 264,000$ -)سینٹرل نیویارک
پروگراموں کی استعداد بڑھائے گا اور یونین بلڈنگ ٹریڈز خصوصاً الیکٹریشنز، پلمبرز اور پائپ فٹرز، ہیٹنگ،  

ارأونڈ خدمات میں اضافہ کرے گا۔  -)کلین روم کنسٹرکشن( میں ریپ HVACوینٹیلیشن اور ایئر کنڈیشنگ / 
 Local 277 (Carpenters), Local 43 (Electrical), Local 60 صنعتی شراکت داروں میں

(Bridge Iron Workers اور )Local 158  آپریٹنگ انجینئرز( شامل ہیں۔( 
  

 کیپیٹل گرانٹ ایوارڈ: 

یہ کیپٹل گرانٹ افرادی قوت کے تربیتی مرکز کو نئی  ملین:   1.25$ -سینٹ نکس الئنس )نیویارک سٹی(  •
عمارت میں منتقل کرنے اور نئی سہولیات کی تعمیر و ترقی میں مدد و معاونت فراہم کرے گی جس میں 

بینکاری اور مالیاتی خدمات، بنیادی تکنیکی تربیت، ڈیٹا تجزیات، آئی ٹی ہیلپ ڈیسک سپورٹ، تعمیرات اور  
 Finishingد میں تربیت فراہم کی جائے گی۔ صنعتی شراکت داروں میں صحت کی دیکھ بھال کی م

Trades Institute Apprenticeship Program, Local 78 Union Apprenticeship 
Program, Liquid Technology, Island Computer Products, JPMorgan Chase Bank, 

uilders, Two Trees, Mega Dime Community Bank, Bank of America, Broadway B
Contracting Group, Conrock Construction    اورMetro Group   شامل ہیں۔ 

  
یہ دفتر فی الوقت 'کیپٹل' اور 'پے فار پرفارمنس' گرانٹ پروگرامز کے لیے درخواستیں مسلسل قبول کر رہا ہے اور  

 Consolidatedان کنسولیڈیٹیڈ فنڈنگ ایپلی کیشن )رولنگ کی بنیاد پر ایوارڈز دینا جاری رکھے گا۔ درخواست دہندگ
Funding Application, CFA کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں اور پروگرام کے متعلق رہنمائی اور آخری )

 حاصل کر سکتے ہیں۔  پر https://esd.ny.gov/workforceکی ویب سائٹ   ESDتاریخوں کی معلومات 
  

آفس آف اسٹریٹجک ورک فورس ڈویلپمنٹ کی تخلیق کا عمل نیویارک اسٹیٹ کی افرادی قوت کی ترقی کی حکمت عملی 
میں ایک فیصلہ کن تبدیلی کی نمائندگی کرتا ہے جس کی توجہ ریاست کے سب سے زیادہ ترقی پذیر شعبوں کی لیبر 

مرکوز ہے جس سے مکمل یا جزوی بے روزگار والے کارکنان کے  کی ضروریات پوری کرنے پر لیزر کی طرح
کے تعلقات اور کاروباری  ESDلئے نئے معاشی مواقع پیدا ہوں گے۔ یہ دفتر پوری ریاست میں آجروں کے ساتھ 

برادری میں ایک قابل اعتماد شراکت دار کی حیثیت سے اس کی حیثیت سے فائدہ اٹھائے گا تاکہ آجران کی ضروریات 
راً شناخت ہو سکیں اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لئے نیو یارک کے باسیوں کو تربیت دینے میں مدد ملے۔ فو

مزید برآں، یہ دفتر ان پروگراموں میں سے ہر ایک کے نفاذ اور کامیابی سے باخبر رہنے کے لئے میٹرکس بنائے گا  
 اور ان پر نگاہ رکھے گا۔ 

  
نیویارک کی افرادی   Hochul، "گورنر نے کہا Hope Knightاور کمشنر  CEOر، امپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ کے صد 

قوت کی مہارتوں اور صالحیتوں کو مضبوط بنانے اور معیشت کی ترقی میں مدد کرنے کے اپنے عزم مصمم کو پورا 
کر رہی ہیں۔ یہ گرانٹس افرادی قوت کی ترقی میں وسیع پیمانے پر، مربوط سرمایہ کاری کی مدد و معاونت کِریں گی 

 فرادی قوت کے تربیتی پروگراموں کی حمایت کے لئے تیار ہیں۔"  جو آجران کی جانب سے اعلی ہنر مند ا
  

"افرادی قوت کی ترقی میں نے کہا،  Roberta Reardonنیویارک ریاست کے محکمہ برائے لیبر کی کمشنر 
سرمایہ کاری کرکے ہم یہ امر یقینی بنا رہے ہیں کہ نیویارک کے باسی پورے معاشی اسپیکٹرم پر محیط کیریئرز میں  

کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے معاشی مواقع کے لئے ایک مضبوط اور انتھک   Hochulامیاب ہوں۔ میں گورنر ک
 وکیل کی حیثیت سے اپنا کام مسلسل جاری رکھا ہوا ہے۔" 

  
SUNY  کی عبوری چانسلرDeborah F. Stanley  ،گورنر نے کہا"Hochul  نے مستقبل کی ورک فورس کو

کے طباء  SUNYتیار کرنے کے لئے ایک غیر متلزلزل عزم مصمم کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ سٹریٹجک سرمایہ کاریاں 
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کے لئے مفید و کارآمد کیریئرز پیدا کرے گی، امپائر اسٹیٹ میں باصالحیت گریجویٹس کو یہیں اپنے پاس رکھے گی،  
زندہ کرنے کے لئے کام جاری رکھیں گی۔ زراعت سے لے کر مالیاتی خدمات تک اور   اور عالقائی معیشتوں کو دوبارہ

اپنی ابھرتی ہوئی سیمی کنڈکٹر صنعت تک، ہم کلیدی شراکت داریوں کو مستحکم کر رہے ہیں اور مفید مواقع میں 
اور لیبر ڈیپارٹمنٹ کے   میں ہمیں گورنر اور ان کی ٹیم، امپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ، SUNYسرمایہ کاریاں کر رہے ہیں۔ 

آج اور مستقبل کے آجران کی ضروریات   SUNYساتھ شراکت داری کا فخر حاصل ہےجو یہ امر یقینی بنائے گا کہ 
 پوری کرنے کے لئے طلباء کو بہتر اور مناسب طور پر تیار کرے۔" 

  
ار آج اور کل کی مالزمتوں "ہماری معاشی بحالی کی کامیابی کا انحص نے کہا، Anna M. Kaplanریاستی سینیٹر 

کے لیے تیار مقامی افرادی قوت کے ساتھ ساتھ آجران کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہماری صالحیت پر بھی ہے۔ 
ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے افرادی قوت کی ترقی کے لیے ایک توجہ مرکوز اور خوب مربوط نقطٔہ نظر  

نیو یارک میں تزویراتی افرادی قوت کی ترقی کے نئے دفتر کے ماتحت   کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آخر کار ریاست
ہے۔ یہ گرانٹیں کایا پلٹ ہیں جو آخر کار افرادی قوت کی ترقی کے بنیادی ڈھانچے کو تیار کریں گی جس کی ہمیں نیو  

 یارک کے مکینوں کی مدد کرنے اور اپنی معیشت کو بڑھانے کے لیے ضرورت ہے"۔  
  

"اسمبلی کی اقتصادی ترقی سے متعلق کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے  نے کہا،  ry BronsonHarرکن اسمبلی 
نیو یارک اسٹیٹ آفس آف اسٹریٹجک ورک فورس  کا شکرگزار ہوں۔  Hochulمیں آج کے اس اعالن کے لئے گورنر 

ڈیولپمنٹ ہمارے عالقے اور پوری ریاست میں مالزمتیں پیدا کرنے اور انہیں برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا 
ہے۔ روچیسٹر کا عالقہ مینوفیکچرنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سائبر ڈیفنس، اور اسکے عالوہ ہنرمند تعمیراتی کارکنان  

مینیجرز کی مد میں بطور رہنما ایک طویل اور قابل قدر تاریخ کا حامل ہے۔ روچیسٹر انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی  اور 
کی یہ شراکت داری اور گرانٹ فنڈنگ ہمارے ریجن میں متعدد خاندانوں کو تربیت کے مواقع فراہم  L3Harrisاور 

 د اہم قدم ثابت ہوگی۔"  کرے گی اور متنوع اور منصفانہ معیشت کی تعمیر میں ایک مزی
  

"اسمبلی سمال بزنس کمیٹی کے چیئرمین اور ایک سابق کاروباری مالک کی حیثیت  نے کہا، Al Stirpeرکن اسمبلی 
سے میں نے براہ راست مشاہدہ کیا ہے کہ تمام صنعتی شعبوں میں کاروباری استحکام کے لئے اعلی درجے کی افرادی  

مل ہے۔ کیپٹل اینڈ پے فار پرفارمنس گرانٹ پروگرامز ایک ایسی اہم سرمایہ کاری ہے قوت کی تربیت کتنی اہمیت کی حا
جو ریاست کی افرادی قوت کی پائپ الئن کو تقویت دے گی، اور میں اس اہم ترین اور متحرک پبلک پرائیویٹ  

فنڈنگ سے یہ آفس کا مداح ہوں۔ اس  NYSپارٹنرشپ کو فروغ دینے کے لئے اسٹریٹجک ورک فورس ڈویلپمنٹ کے 
امر یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ یہاں عین سینٹرل نیویارک میں مالزمین کو مہارتوں پر مبنی تربیتوں اور مدد و 
معاونت تک رسائی حاصل ہو جو انہیں اچھی تنخواہ والی مالزمتیں حاصل کرنے اور اپنے کیریئر میں ترقی کرتے  

 رہنے کے لئے درکار ہے۔" 
  

"میں منصوبوں کے اس جامع پیکیج کی مالی اعانت کے لئے گورنر نے کہا،  arrie WoernerCرکن اسمبلی 
Hochul  "یہ ایوارڈز کارکنان اور آجران کی مدد  اور آفس آف اسٹریٹجک ورک فورس ڈویلپمنٹ کی معترف ہوں۔"

کرنے کی اس اہم ضرورت کو تسلیم کرتے اور ان پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں جبکہ وہ جدید ترین طریقے اپنانا اور 
ان پر عملدرآمد کر رہے ہوں، جس سے زیادہ مستحکم معیشت اور مالزمتوں کے لئے وہ مضبوط بنیاد فراہم ہوگی جو  

 ں کو نیویارک ہی میں رکھے گی۔"  نیویارک کے باسیو
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