
 
 גאווערנער קעטי האקול  12/28/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מאליגע רונדע פון אפיס פון סטראטעגישע ארבעטסקראפט -גאווערנער האקול אנאנסירט ערשט
  מיליאן דאלאר 6אנטוויקלונג גרענט מיט סך הכל פון מער פון 

  
מיליאן דאלאר אין פובליק/פריוואטע  4אכט פראיעקטן איבער'ן סטעיט וועלן אויסנוצן איבער 

  ביזנעס שותפים 100רטע ארבייטער פאר איבער טרעני  3,000פינאנצירונג, שטיצן כמעט 
  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז די ניו יארק סטעיט אפיס פון סטראטעגישע 
( האט געשאנקען מער Office of Strategic Workforce Developmentארבעטסקראפט אנטוויקלונג )

  מיליאן דאלאר אין גרענטס פאר אכט פראיעקטן איבערן סטעיט דורכאויס די ערשטע רונדע פון די 6פון  
( גרענט פראגראמען.  Capital and Pay for Performance'אינוועסטירונג און באצאלונג פאר תוצאות' )

ארבייטער דורך צוזאמענארבעט צווישן   3,000די גרענטס וועלן שטיצן די טרענירונג פון נאנט צו 
פעלדער ווי   ארבעטסגעבער שותפים אין  100קערפערשאפטן וועלכע פירן דורך טרענירונג און מער פון  

פארגעשריטענע מעניופעקטשורינג, אינפארמאציע טעכנאלאגיע, פילם און טעלעוויזיע. די אפיס, וואס 
(, איז  Empire State Development, ESDארבעט אונטער עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט )

ו פארזיכערן  פאראנטווארטליך צו שטיצן די ארבעטסקראפט אנטוויקלונג פראגראמען און סטאנדארטן צ
אז ניו יארקער זענען צוגעגרייט צו נאכקומען די באדערפענישן און פריאראטעטן פון די היינטיגע  

 ארבעטסגעבער. 
  

"ניו יארק סטעיט טוט מאכן אמביציעזע, סטראטעגישע אינוועסטירונגען אין אונזער עקאנאמיע וואס 
ר זענען גאר קאנצעטרירט צו פארזיכערן אז מיר  ציהען צו און מאכן וואקסן פירמעס אין ניו יארק, און מי 

האט גאווערנער האקול האבן גרייטע און פעהיגע ארבייטער צו אננעמען די דזשאבס אין די צוקונפט," 
"אונזער נייע אפיס פון סטראטעגישע ארבעטסקראפט אנטוויקלונג וועט העלפן רעדוצירן  געזאגט. 

שטרויכלונגען צו טרענירונג און באשעפטיגונג, און אין דעם זעלבן צייט שטיצן ביזנעסער מיט זייערע  
ארבעטסקראפט באדערפענישן. די פינאנצירונג איז נאר די אנהייב פון אונזער אינוועסטירונג צו  

  נטוויקלען א שטארקע און פארשידנארטיגע ארבעטסקראפט פאר פילע צענדליגע יארן אין די צוקונפט." א
  

גאווערנער האקול האט צום ערשט פארגעשטעלט די נייע אפיס פון סטראטעגישע ארבעטסקראפט 
  2022די אפיס אין אפריל  אוועקגעשטעלטאנטוויקלונג אין איר 'סטעיט ָאוו די סטעיט' רעדע און זי האט 

צו בעסער נאכקומען די באדערפענישן פון די אינדוסטריע און שאפן נייע קאריערע געלעגנהייטן פאר ניו  
 יארקער.  

  
-די גרענטס וואס זענען געשאנקען געווארן היינט פאר די אכט פראיעקטן וועלן שטיצן ארבעטסגעבער

סקילס ארבעטסקראפט טרענירונג פראגראמען, און זיי וועלן באלוינען שעפערישע  -אנגעפירטע, הויכע
שיטות און בעסטע סטאנדארטן וועלכע נעמען אוועק שטרויכלונגען נויטבאדערפטיגע קאמיוניטיס פון אויך  

מיליאן דאלאריגע אינוועסטירונג גרענט פראגראם וועט שטיצן די   35אנטיילנעמען. די 
שע באדערפענישן פון קערפערשאפטן וואס פירן דורך ארבעטסקראפט טרענירונג  אינפראסטרוקטורי

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


מיליאן דאלארדיגע 'באצאלונג  115וואס זוכן צו פארבעסערן אדער פארברייטערן זייערע סערוויסעס. די 
 פאר תוצאות' גרענט פראגראם האט צוויי וועגן צו באקומען פינאנצירונג:  

וועלכע העלפן ּפרָאוויידערס דעקן פראגראמאטישע קאסטן ווי   בויגזאמע אפערירונג גרענטס •
אנטוויקלען לערנען מאטעריאלן און ארומיגע סערוויסעס צו צוגרייטן ניו יארקער מיט סקילס פאר 

 וועלכע עס איז דא א פארלאנג און מיט תעודות וואס ווערן אנערקענט אין די אינדוסטריע. 
געטריבענע צוגאנג צו פארמערן  -און מעסטונגען -, א ציפערןבויאונג גרענטס-טעטקאפאצי •

אויפגעוויזענע ארבעטסקראפט טרענירונג פראגראמען וועלכע פלאצירן אקטיווערהייט  
באזירטע גרענטס, וועלן -גראדואירטע סטודענטן אין גוטע שטעלעס. נוצנדיג תוצאות

אקומען די פינאנצירונג צו פארברייטערן די  ארבעטסקראפט טרענירונג ּפראוויידערס ב
קאפאציטעט פון ערפאלגרייכע פראגראמען מיט הויכע ראטעס פון הצלחה צו אריינשטעלן 

 מענטשן אין דזשאבס.  
  

 רונדע איינס געשאנקענע: 
  

 ( אפערירונג גרענטס:  Pay for Performance, P4Pקעפערשאפטן צו באקומען באצאלונג פאר תוצאות )

• alo Niagara PartnershipBuff  )דער פראגראם וועט  מיליאן דאלאר:  1 -)מערב ניו יארק
צושטעלן באשעפטיגונג סקילס טרענירונג בעפארן באקומען ארבעט פאר מעניופעקטשורינג און  

אנגעפירטע צוזאמענארבעטנדע פראיעקטן דורך דעם 'באשעפטיגן  -אנדערע ארבעסטגעבער
 Employ Buffalo Niagara Talentבאפעלאו און ניאגארא טאלאנט מענעדזשמענט' )

gementPipeline Mana  פראגראם. אינדוסטריע שותפים רעכענען אריין )SoPark ,Zehnder 
Rittling ,Cobey, Inc. ,National Fuel Gas ,Independent Health ,Univera Healthcare  ,
Amega-ABC ,People Inc. ,Aspire of WNY and Suburban Adult Services, Inc.   און

 מער. 
• CenterState CEO דער פראגראם וועט העלפן  מיליאן דאלאר:  1 -ו יארק( )צענטראל ני

צוגרייטן מענטשן וועלכע האבן נישט גענוג אדער בכלל נישט קיין ארבעט און מענטשן פון  
באזייטיגטע קאמיוניטיס מיט די סקילס וואס זענען נויטיג צו אריינגיין אין מער  -היסטאריש

קאריערעס.  ITיופעקטשורינג און  ספעציאליזירטע טרענירונג פאר פארגעשריטענע מענ
, Raymond ,Critical Path Integrators (CPI)אינדוסטריע שותפים רעכענן אריין 

Cryomech ,Automated Biomass Systems (ABS) ,Chimera Integrations   און
NexGen Power Systems  . 

• Rochester Institute of Technology (RIT)  )דער  : $999,000 -)פינגער לעיקס
פראגראם וועט צושטעלן טרענירונג פאר זעקס פראגראמען וועלכע ארבעטן אויף קריטישע  

סוּפארט אנאליסטן, סייבער באשיצונג  ITבאשעפטיגונגען ווי מעניופעקטשורינג טעכניקער, 
ט און געביידע קאנסטרוקציע מענעדזשערס. עס רעכנט אויך אריין  אנאליסטן, געניטע האנדלס ליי

אן ארבעטסגעבער טרענירונג פראגראם צו צוגרייטן ארבעטסגעבער צו שטיצן ניו יארקער וועלכע  
און   L3Harrieגייט אריין אין א שותפות מיט   RITקומען פון היסטאריש באזייטיגטע קאמיוניטיס. 

 אנדערע ראיאנישע ארבעטסגעבער.  20ט ביז אזויפיל ווי זיי וועלן ארבעטן צוזאמען מי
• Callahan Management Training Center   די מעניּופעקטשּורערעס אסָאוסעישען פון /

( Manufacturers Association of Central New York, MACNYצענטראל ניו יארק )
- אם וועט צושטעלן ּפרידער פראגר: $996,378 -)מאוהאק וואלי און צענטראל ניו יארק( 

ּפרענטיסשיּפ טרענירונג און ארומיגע סערוויסעס פאר פרויען וועלכע זוכן צו מאכן קאריערעס  א
 Wolfspeed ,F.X. Matt Brewingאין מעניופעקטשורינג. אינדוסטריע שותפים רעכענען אריין  

Co. ,HEI Precision Machined Parts ,KrisTech  אוןIndium Corporation.  



• Reel  )דער פראגראם  : $453,959 -סטאריס צענערלינגען קאמערא סקילס )ניו יארק סיטי
וועט גיבן פילם אינדוסטריע טרענירונג פאר דזשאבס מיט לאקאלע יוניאנס, אריינרעכענענדיג 

ראלעס ווי סצענע דעזיין, קליידונג, אונטערהאלטונג אינדוסטריע האר און מעיקָאּפ, סטודיָאו  
ר גריּפ, עלעקטרישע און שַאּפ קרעפט, אסָאוסיעט ּפראדּוסער, אסָאוסיעט רעדאקטאר מעכאניקע

 AMCאון קאארדינירונג נאכפאלגנדיג פראדוקציע. אינדוסטריע שותפים רעכענען אריין  
Networks ,The Harbor Picture Company  ,IATSE Union ,Netflix ,Paramount   און

Warner Brothers  . 
קארנעל אוניווערסיטעט )צענטראל ניו יארק, פינגער לעיקס, נָארט קאנטרי, סאוטערן טיער  •

דער פראגראם וועט צושטעלן טרענירונג פאר די מילכיגס   :$400,742 -און מערב ניו יארק( 
ון רייניגקייט  אינדוסטריע דורך א בּוטקעמּפ פאר מילך פראדוצירונג און א מיליכיגע וויסנשאפטן א

 Byrne Dairy  ,Great Lakesקלאס אויף די אינטערנעט. אינדוסטריע שותפים רעכענען אריין  
Cheese ,Lactalis ,Northeast Dairy Foods ,Perry's Ice Cream  אוןUpstate Niagara 

Cooperative  . 
  

P4P בויענדע גרענט: -קאפיציטעט 

• CenterState CEO  )בויענדע גרענט וועט  -די קאפאציטעט: $264,000 -)צענטראל ניו יארק
פאברייטערן די קאפאציטעט פון קאנסטרוקציע טרענירונג פראגראמען און פארבעסערן ארומיגע  

סערוויסעס אין די יוניאן געביידע האנדל, באזונדערס עלעקטרישענס, ּפלאמבערס און רער  
)פאר ריינע צימערן   HVACציע און עיר קָאנדישען/אינסטאלירער, הייצונג, ווענטילא

)קארּפענטערס(,  Local 277קאנסטרוקציע(. אינדוסטריע שותפים רעכענען אריין די יוניאנס 
Local 43  ,)עלעקטרישענס(Local 60   און )בריק אייזן ארבייטער(Local 158   אפערירנדע(

 אינדזשענירן(. 
  

 סך הכל גרענט סומע: 

• St. Nicks Alliance  )די אינפראסטרוקטור גרענט וועט  מיליאן דאלאר:  1.25 -)ניו יארק סיטי
ארויסהעלפן מיט דאס אריבערציהאונג פון אן ארבעטסקראפט טרענירונג צענטער צו א נייע  

געביידע און אויסשטאטן נייע איינריכטונגען וועלכע וועלן צושטעלן טרענירונג אין באנקירונג און  
  ITדאטא אנאליטיקס,  פינאנאציעלע סערוויסעס, פונדאמענטאלע טעכנאלאגישע טרענירונג,

הילף דעסק סוּפארט, קאנסטרוקציע און העלטקעיר. אינדוסטריע שותפים רעכענען אריין  
Finishing Trades Institute Apprenticeship Program ,Local 78 Union 

Apprenticeship Program  ,Liquid Technology  ,Island Computer Products  ,
JPMorgan Chase Bank ,e Community BankDim ,Bank of America ,Broadway 

Builders ,Two Trees  ,Mega Contracting Group ,Conrock Construction  אוןthe 
Metro Group  . 

  
די אפיס נעמט אקטיווערהייט אן אפליקאציעס פאר די אינפראסטרוקטור און פאר די באצאלונג פאר  

פארזעצן ארויסצוגעבן גרענטס אויף אן אנגייענדן פארנעם.  תוצאות גרענט פראגראמען, און זי וועט  
 Consolidated Fundingאפליקאנטן קענען אּפלייען דורך די 'פאראייניגטע פינאנצירונג אפליקאציע' )

Application, CFA  און די אנווייזונגען און טערמינען פאר דעם פראגראם קענען געפונען ווערן אויף די ,)
ESD   וועבזייטל אויףhttps://esd.ny.gov/workforce  . 

  
דאס אוועקשטעלונג פון די אפיס פון סטראטעגישע ארבעטסקראפט אנטוויקלונג צייכנט אפ א קריטישע 

איז גאר קאנצעטרירט אויף צו   ענדערונג אין ארבעטסקראפט אנטוויקלונג סטראטעגיע צו ווערן אזא וואס
וואקסנדע סעקטארן און גלייכצייטיג אהערשטעלן  -שטיצן די ארבעטס געברויכן פון די סטעיט'ס העכסט
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נייע עקאנאמישע געלעגנהייטן פאר מענטשן וועלכע האבן נישט גענוג אדער בכלל נישט קיין ארבעט און  
'ס באציאונגען מיט  ESDעט אויסנוצן די פאר ארבייטער פון שוואכערע קאמיוניטיס. די אפיס וו 

ארבעטסגעבער אין די גאנצע סטעיט און איר שטאנד אלס א פארטרויליכע שותף אין די ביזנעס 
קאמיוניטי צו העלפן אידענטיפיצירן געברויכן פון ארבעטסגעבער און טרענירן ניו יארקער נאכצוקומען די  

קשטעלן אויפהאלטן מעסטונגען צו נאכפאלגן דאס איינפירן  געברויכן. אין צוגאגב וועט די אפיס אויך אווע
 און די הצלחה פון יעדע פון די פראגראמען.  

  
און קאמישאנער, הָאוּפ נייט, האט געזאגט,   CEOעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט פרעזידענט, 

"גאווערנער האקול איז מקיים איר צוזאג צו פארשטערקערן די סקילס און טאלאנטן פון ניו יארק'ס 
גרייכנדע, קאארדינירטע  -ארבעטסקראפט און העלפן די עקאנאמיע וואקסן. די גרענטס וועלן שטיצן ווייט

יבענע, הויכע  געטר-אינוועסטירונגען אין ארבעטסקראפט אנטוויקלונג וואס וועט שטיצן ארבעטסגעבער
 סקילס ארבעטסקראפט טרענירונג פראגראמען."  

  
"דורכן  ניו יארק סטעיט לעיבאר דעּפארטמענט קאמישאנער, ראבערטא ריערדאן, האט געזאגט, 

אינוועסטירן אין ארבעטסקראפט אנטוויקלונג, מאכן מיר זיכער אז ניו יארקער וועלן זיין ערפאלגרייך אין  
קאנאמישע ספעקטרום. איך באדאנק גאווערנער האקול פארן פארזעצן צו זיין  קאריערעס אין די גאנצע ע

 א שטארקע, מידלאזע שתדלנ'טע פאר עקאנאמישע געלעגנהייטן." 
  

SUNY  ,גאווערנער האקול האט צייטווייליגע טשענסעלאר, דעבארע פ. סטענלי, האט געזאגט"
יטן די ארבעטסקראפט פאר די צוקונפט. די  ארויסגעוויזן אן אנטשיידענע איבערגעגעבנקייט צו צוגרי

סטודענטן, זיי וועלן האלטן   SUNYסטראטעגישע אינוועסטירונגען וועלן שאפן באלוינענדע דזשאבס פאר 
טאלאנטפולע גראדואירטע סטודענטן דא אין די עמּפייער סטעיט און זיי וועלן פארזעצן צו אויפלעבן  

ז פינאנציעלע סערוויסעס פאר אונזער אויפשטייגנדע סעמי  ראיאנישע עקאנאמיעס. פון אגריקולטור בי
קָאנדָאקטער אינדוסטריע, באפעסטיגן מיר וויכטיגע שותפות'ן און מיר אינוועסטירן אין געלעגנהייטן. ביי  

SUNY   זענען מיר שטאלץ צו זיין א שותף מיט די גאווערנער און איר מאנשאפט, מיט עמּפייער סטעיט
גרייט צו אירע סטודענטן ווי   SUNYמיט די לעיבאר דעּפארטמענט צו זיכער מאכן אז דעוועלאּפמענט און 

 עס דארף צו זיין צו נאכקומען די פארלאנגען פון די היינטיגע און מארגנדיגע ארבעטסגעבער." 
  

"די סוקסעס פון אונזער עקאנאמישע ערהוילונג סטעיט סענאטארשע ענע מ. קאפלאן האט געזאגט, 
איז אפהענגיג אין אונזער פעאיגקייט נאכצוקומען די געברויכן פון ארבעטסגעבער מיט אן ארטיגן  
ארבעטסקראפט וואס איז גרייט פאר די דזשאבס פון היינט און פון מארגן. נאכקומען די געברויכן  

צוגאנג צו ארבעטסקראפט אנטוויקלונג וואס מיר וועלן   קאארדינירטן-פאדערט א פאקוסירטן און העכסט
ענדליך האבן אין ניו יארק סטעיט אונטער דעם נייעם אפיס פון סטראטעגישע ארבעטסקראפט 

אנטוויקלונג. די גרענטס וועלן אינגאנצן ענדערן די אומשטענדן, און וועלן ענדליך בויען דעם  
ואס מיר דארפן האבן אויף צו העלפן ניו יארקער און  ארבעטסקראפט אנטוויקלונג אינפראסטרוקטור ו 

 מאכן בליען אונזער עקאנאמיע.״  
  

"אלץ טשעיר פון די אסעמבלי'ס עקאנאמישע  אסעמבלי מיטגליד הערי בראנסאן האט געזאגט, 
(, אפלאדיר איך גאווערנער האקול פאר  Economic Development Committeאנטוויקלונג קאמיטע )

נאנס. די ניו יארק סטעיט אפיס פון סטראטעגישע ארבעטסקראפט אנטוויקלונג שפילט א  די היינטיגע א
קריטישע ראלע אינעם שאפן און אויפהאלטן דזשאבס אין אונזער ראיאן און ארום די סטעיט. די  

ראטשעסטער געגנט האט לאנגע און שטארקע רעפוטאציע אלץ א פירער אין מעניופעקטשורינג,  
אלאגיע, סייבער באשיצונג און אזוי אויך פעהיגע קאנסטרוקציע ארבייטער און  אינפארמאציע טעכנ

, און אזוי  L3Harrisאון מיט  Rochester Institute of Technologyמענעדזשערס. די שותפות מיט די 
  אויך די גרענט פינאנצירונג, וועט ברענגען טרענירונג געלעגנהייטן פאר פילע פאמיליעס אין אונזער ראיאן

 און עס וועט זיין נאך א טריט פאראויס אינעם אויפבויען א פארשידנארטיגע און יושר'דיגע עקאנאמיע." 



  
"אלץ טשעיר פון די אסעמבלי קליינע ביזנעסער קאמיטע אסעמבלי מיטגליד על סטירּפ האט געזאגט, 

(Small Business Committeeאון אלץ געוועזענער ביזנעס אייגנטומער, האב איך )   געזעהן
ערשטהאנטיג ווי וויכטיג פארגעשריטענע ארבעטסקראפט טרענירונג איז פאר ביזנעס 

שטאנדהאפטיגקייט אין אלע אינדוסטריאלע פעלדער. די אינפראסטרוקטור און באצאלונג פאר תוצאות 
גרענט פראגראמען זענען קריטישע אינוועסטירונגען וועלכע פארשטערקערן די סטעיט'ס 

אפיס פון סטראטעגישע ארבעטסקראפט אנטוויקלונג פארן   NYSאון איך אפלאדיר די  ארבעטסקראפט,
פריוואטע שותפות. די פינאנצירונג וועט ערמגליכן ארבייטער דא אין  -אנפירן די דינאמישע פובליק

צענטראל ניו יארק צו האבן צוטריט צו די טרענירונג און שטיצע וואס זיי דארפן צו פארזיכערן פאר זיך  
 באצאלטע דזשאבס און פאראויס רוקן זייערע קאריערעס." -ייןש
  

"איך לויב גאווערנער האקול און די אפיס פון   אסעמבלי מיטגלידערן קערי ווארנער האט געזאגט,
סטראטעגישע ארבעטסקראפט אנטוויקלונג פארן פינאנצירן די רייע פראיעקטן. "די גרענטס אנערקענען  

נויט צו שטיצן ארבייטער און ארבעטסגעבער אזוי ווי זיי אנטוויקלען און פירן  און אדרעסירן די קריטישע 
איין שעפערישע שיטות וועלכע זענען די יסוד פון א סטאבילע עקאנאמיע און פון דזשאבס וועלכע וועלן 

 האלטן ניו יארקער אין ניו יארק." 
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