
 
 גאווערנער קעטי האקול   1/10/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

קוואליטעט עדיוקעישאן און ריקאווער פון  - גאווערנער האקול אנאנסירט אן אגענדע צו צושטעלן גוטע
   פארלוסט פון לערנונג צוליב די פאנדעמיק

  
פולע פאנדס פאונדעישאן עיד מיט א היסטארישע לעוועל פון פינאנסיעלע שטיצע, אינוועסטירונג אין  

   סטודענטן מער ווי יעדע אנדערע סטעיט
  

   יעריגע-4 17,500קינדערגארטן צו נאך - טאג פובליק פרי-פארברייטערט פולע
  

באווירקנדע טוטארינג פראגראמעס צו אדרעסירן פאנדעמיק  -שטעלט אוועק איבערן סטעיט הויך
  לערן פארלוסט

  
סקול צו פארמינערן סטודענט חובות  -ערלויבט סטודענטן צו פארדינען קאלעדזש קרעדיטס אין היי

   און צוגרייטן פאר א קאריערע
  
  

ארומנעמיגע אגענדע צו געבן יעדע קינד אין ניו  -רט א פולגאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסי
צושטאנד פון די   2023קוואליטעט ערציאונג אלס טייל פון די  -יארק די כלים צו מצליח זיין דורך א הויכע

אן    -סטעיט. פאר די ערשטע מאל פון זיין ווערן, טוט גאווערנער האקול גענצליך באצאלן פאונדעישאן עיד  
פאר אלע שולע דיסטריקטס איבערן סטעיט. פאונדעישאן עיד נעמט דיסטריקט'ס  -ויפטוהאומגעהויערע א

אייגנארטיגע געברויכן אין חשבון ביים אויסטיילן באצאלונג צו אדרעסירן אומגלייכקייטן און פארזיכערן אז 
מיניסטראציע נויטבאדערפטיגע שולע'ס באקומען די פינאנצירונג וואס עס קומט זיך זיי. דערצו, טוט די אד 

קינדערגארטן און ווידמעט -טאג פרי-קוואליטעט, פולע-מיליאן צו פארברייטערן הויכע $125אינוועסטירן 
באווירקנדע טוטארינג פראגראמען אין דיסטריקטס איבערן סטעיט  -מיליאן צו אוועקשטעלן הויכע $250

ער האקול האט אויך אנאנסירט  צו אדרעסירן סטודענט לערן פארלוסט דורכאויס די פאנדעמיק. גאווערנ
- סקול סטודענטן וועלן זיין בארעכטיגט צו פארדינען קאלעדזש קרעדיטס צו באקומען א העד-אז היי

   סטארט אויף קאלעדזש, פארמינערן סטודענט חובות, און צוגרייטן פאר זייערע קאריערעס. 
  

קינדערגארטן  -וואליטעט ערציאונג, פון פריק-"אלע ניו יארק'ס סטודענטן פארדינען זיך צוטריט צו א הויכע
"דורכן מאכן היסטארישע  האט גאווערנעל האקול געזאגט. דורכאויס זייער קאלעדזש גראדואירונג," 

קינדערגארטן און טוטארינג  -אינוועסטמענטס אין פובליק שולעס, פארברייטערן יוניווערסאל פרי
סקול,  -פראגראמעס, און פארברייטערן דאס געלעגנהייט צו פארדינען קאלעדזש קרעדיטס אין היי

   אר זיך און פאר ניו יארק." פלאסטערן מיר אויס א וועג פאר סטודענטן צו בויען א בעסערע צוקונפט פ
  

דער באשטימונג פון עדיוקעישאנעל פאליסיס און פראגראמען וועלן העלפן ניו יארק צוריקבאקומען דער  
גרונט וואס איז פארלוירן געווארן דורכאויס דעם פאנדעמיק און צוריקשטעלן סטודענטן אויפן וועג פאר א  

    בעסערע צוקונפט.
  



  ינוועסטמענטס אין פובליק ערציאונגהיסטארישע נייע א
גאווערנער האקול פארפילט איר פארפליכטונג צו באצאלן גענצליך פאר פאונדעישאן עיד, די סטעיט'ס 

הויפט עדיוקעישאן הילפס פארמולע וואס ארבעט, וועלכע צוטיילט סטעיט געלטער צו שולע דיסטריקטס  
ין אויסגאבן. זי  באזירט אויף נויטיגקייט, קאמיוניטי פארמעגליכקייט, און רעגיאנעלע פארשידענהייטן א

 $24פראצענט, צו א סך הכל עיד סומע פון איבער  13ביליאן, א העכערונג פון  $2.7אינוועסטירט נאך 
ביליאן, מיטן פאקוס אויף די נויטבאדערפטיגסטע סטודענטן. ניו יארק'ס עדיוקעישאן סיסטעם וועט  

לכע סטעיט אין דעם פאלק. די  סטודענט פון סיי ווע-צושטעלן די העכסטע לעוועל פון באצאלונג פער 
היסטארישע לעוועל פון פינאנסיעלע שטיצע פאר ניו יארק פובליק שולעס וועט אפקלינגען אין די  
צוקונפטיגע דורות, פארברייטערנדיג צוטריט צו געלעגנהייט און ערמעגליכן ניו יארק צו בויען די 

   עדיוקעישאן סיסטעם פונעם צוקונפט. 
  

  קינדערגארטן-טאג פרי-ולעאינוועסטן אין פ
גאווערנער האקול פארטאפלט די סטעיט'ס אינוועסטירונג אין פרי קינדהייט ערציאונג כדי צו ברענגען ניו  

מיליאן  $125קינדערגארטן. היינטיגס יאר, וועט זי צוגעבן נאך  -יארק נענטער צו רעכטע יוניווערסאלע פרי
קינדערגארטן, וואס וועט בענעפיטירן אומגעפער נאך  -פריטאג -צו פארגרעסערן הויכע קוואליטעט, פולע

יעריגע קינדער און זייערע פאמיליעס און ברענגען דעם סטעיט'ס סך הכל יעריגע  -4 17,500
ביליאן. מיט דעם באצאלן, וועט די    $1.2קינדערגארטן צו -קוואליטעט פרי-אינוועסטמענט אין הויכע

קינדערגארטן  -ייז אינעם באגריף פון פולע יוניווערסאלע פריפראצענט ביסלעכוו 95סטעיט זיין ארום 
  יעריגע קינדער. -4באצאלונג פאר 

  
באווירקנדע טוטארינג פראגראמעס צו אדרעסירן פאנדעמיק  -שטעלט אוועק איבערן סטעיט הויך

  לערן פארלוסט
וועג צו אדרעסירן די   גאווערנער האקול איז געשלאסן ביי זיך צו צוריקשטעלן אונזערע סטודענטן אויפן

מיליאן פון די היסטארישע  $250לערן צייט פארלוסט צוליב'ן פאנדעמיק. די אדמיניסטראציע וועט ווידמען 
באווירקנדע טוטארינג פראגראמען אין דיסטריקטס  -העכערונג אין פאונדעישאן עיד צו אוועקשטעלן הויכע

ורך שולע דיסטריקט'ס, אדער ביי זיך אדער אין  איבערן סטעיט. די פראגראמען וועלן ווערן געשטעלט ד
שותפות מיט דרויסנדע פראוויידערס, און וועט פאקוסירן אויף העלפן סטודענטן מיטן לייענען און חשבון 

   .3-8אין די קלאסן  
  

  די באווירקונגען פון די פאנדעמיק אויף סטודענט לערנונג זענען געווען באזונדערס שטארק אין ניו יארק. 
-(, איז דער פראצענט פון פערטעNAEPלויטן נאציאנאלע אסעסמענט פון עדיוקעישאנעל פראגרעס )

  10לאס סטודענטן אין ניו יארק אינעם אויספירן דאס בעיסיק אדער מער קענטעניש לעוועלס אראפ צו ק
לייענען )פון  פראצענט פונקטן אין   8פראצענט( און  66פראצענט צו  76פראצענט פונקטן אין חשבון )פון 

    פראצענט(, א גרעסערע אראפגאנג ווי די נאציאנאלע דורכשניט. 58פראצענט צו  66
  

באווירקנדע טוטארינג" איז איינע פון די אינטערווענשנס וואס האבן באוויזן צו זיין אלעמאל  -"הויכע
עפעקטיוו אין ארויסהעלפן סטודענטן צוריקערן צום וועג און פארגרעסערט באדייטונגספול אקאדעמישע  

צוגעפאסט צו זייערע צייט - עררייכונג. יעדע סטודענט וואס באקומט די סערוויס וועט באקומען נאך לערן
אייגנארטיקע געברויכן. עפעקטיווע פראגראמען וועלן איינשליסן פילצאליגע סעסיעס פער וואך און וועלן  

אנאליז פון שטודיעס  -רעזולטירן אין באדייטנדע פארבינדונגען צווישן טוטאר'ס און סטודענטן. א מעטא
ט דאס עררייכונג דורך די עקוויוואלענט פון  האבן געפינען אז, דורכשניטליך, האט טוטארינג פארשטארק

    מאנאטן פון צוגעגעבענע נארמאלע לערנונג. 15ביז  3
  

  סקול סטודענטן- שאפן פראגראמען צו צושטעלן קאלעדזש קרעדיטס צו היי
- קאלעדזש היי-מיליאן צו שטיצן דאס אוועקשטעלן נייע פרי $20גאווערנער האקול וועט אינוועסטירן נאך 

סקול.  -פראגראמען וואס ערלויבן סטודענטן צו פארדינען קאלעדזש קרעדיטס אין היי P-TECHאון  קולס



סטארט אויף  -סקול ערלויבט סטודענטן צו באקומען א העד -קאלעדזש לעוועל קורסן צוגעשטעלט אין היי
ן דאס  קאלעדזש, פארמינערן חובות פון סטודענטן, און זיי צוגרייטן פאר א קאריערע. צו ערמוטיג

פארמערן פון די פראגראמעס איבערן סטעיט, וועט נייע באצאלונג זיין געצילט צו שולע דיסטריקטס וואס  
ארבייטן צוזאמען מיט אינסטיטוציעס פון הויכע עדיוקעישאן און אינדוסטרי שותפים צו לאזן וויסן דער  

צט און פונעם צוקונפט,  פארעם פון זייערע פראגראמען. צוקוקנדיג די טעכנאלאגישע אמטן פון יע
אייינשליסנדיג די צענער טויזנטער אמטן וואס וועלן געשאפן ווערן אין צענטראל ניו יארק אלס רעזולטאט  

פראגראמען וואס פאקוסירן אויף קאמפיוטער סייענס און קאמפיוטער און  -פון די מיקראן פראיעקט
רט, אזוי אויך ווי פראגראמען וואס דינען סטודענטן  סופטוועיר וואס ענזשינירן שטעגן וועלן זיין פריוויליעגי

   אין נויטיגע שולע דיסטריקטס.
  

###  
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