
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2023/ 2/ 17 للنشر فوًرا: 

 
 

الحاكمة هوكول تعلن عن توسيع برنامج على مستوى الوالية لمساعدة المهاجرين ذوي المهارات العالية في العثور على  
  وظائف

  
  مليون دوالر ستدعم التدريب المهني والتوظيف للمهاجرين ذوي المهارات العالية في نيويورك 4.38تمويل منح بقيمة 

  
توسيع برنامج المسارات المهنية للمهاجرين ذوي المهارات العالية يعتمد على التزام الحاكمة هوكول بتعزيز برامج تنمية 

  القوى العاملة للمهاجرين
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن توسيع برنامج المسارات المهنية لوالية نيويورك للمهاجرين ذوي المهارات العالية 
لمساعدة األمريكيين الجدد في العثور على وظائف تتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم. كجزء من توسيع البرنامج، سيتم تقديم ما  

لتي تمولها الوالية لمقدمي الخدمات المجتمعية لدعم التدريب المهني وجهود التوظيف مليون دوالر من المنح ا 4.38مجموعه 
لعدد متزايد من المهاجرين ذوي المهارات العالية في نيويورك. سيتم تقديم المنح على مدى ثالث سنوات تحت إدارة مكتب  

لى التزام الحاكمة هوكول بتعزيز برامج تنمية  والية نيويورك لألمريكيين الجدد. يعتمد توسيع برنامج المسارات المهنية ع
  .2022القوى العاملة في الوالية للمهاجرين، والتي تم تسليط الضوء عليها ألول مرة في خطاب حالة الوالية لعام 

  
تهم  "على مدى أجيال، أدى العمل الجاد وتصميم المهاجرين الذين قدموا إلى نيويورك على بناء حياة أفضل ألنفسهم ولعائال

"من خالل توسيع برنامج المسارات المهنية للمهاجرين ذوي  قالت الحاكمة هوكول. إلى تشكيل واليتنا إلى ما هي عليه اليوم،" 
المهارات العالية، فإننا نعزز دعمنا لألمريكيين الجدد في واليتنا ونربط المهاجرين باألدوات التي يحتاجونها لدخول القوى 

  ويورك."العاملة ومتابعة حلم ني
  

، 2021( ألول مرة في عام NYS Professional Pathwaysبرنامج المسارات المهنية لوالية نيويورك ) إطالقتم 
وهو يساعد المهاجرين ذوي المهارات العالية على التغلب على الحواجز التي تحول دون التطوير المهني من خالل فرز  

دة اعتمادهم وتحديد فرص التوظيف للمهاجرين ذوي الدخل المنخفض في المناطق ذات المرشحين وتدريبهم و/أو إعا
تم تصميم البرنامج خصيًصا للمجاالت التي تحتاج حاليًا إلى عمال ذوي مهارات  االحتياجات العالية في جميع أنحاء الوالية. 

جيا المعلومات والتعليم والعمل االجتماعي  عالية في والية نيويورك، بما في ذلك التصميم المعماري والهندسة وتكنولو
  واالقتصاد وإدارة األعمال والصحافة. 

  
  31حقق برنامج المسارات المهنية بالفعل نجاًحا كبيًرا للعديد من المهاجرين في والية نيويورك في عامه األول. اعتباًرا من 

باحثًا عن عمل   282الرائدة في المسارات المهنية، تم قبول  Upwardly Global، وفقًا لوكالة 2023يناير/كانون الثاني 
باحثًا عن عمل في وظائف    88يًها على االستعداد الوظيفي في الواليات المتحدة، وتم تعيين في البرنامج وتلقوا تدريبًا وتوج

على المستوى المهني، مع استمرار التعيينات. يجب أن يكون المشاركون في هذا البرنامج مصرح لهم بالعمل في الواليات  
  المتحدة.

  
(، سيتم  Office for New Americans, ONAمريكيين الجدد )بموجب هذه المنح الجديدة الموسعة التي يديرها مكتب األ

لمواصلة العمل كوكالة رائدة للمسارات المهنية، وتوفير التوجيه البرنامجي والمساعدة   Upwardly Globalتمويل وكالة 
(. باإلضافة إلى ذلك، سيتم تمويل المنظمات  ONAالفنية على مستوى الوالية لشبكة من المدربين على العمل في مكتب ) 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdos.ny.gov%2Fnews%2Fimmigrant-heritage-month-new-york-state-office-new-americans-announces-12-million-help-high&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb5c91a6260e8491d48b008db111559e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122555627353831%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Q0O0uns2dKuWB1qYisqWqx7sXuziF1fqf39M8sZ%2Fm7s%3D&reserved=0


( في مناطق مختلفة من الوالية، مع  ONA) األخرى غير الهادفة للربح لتكون بمثابة وكاالت تدريب على العمل لدى مكتب 
 إضافة لونغ آيالند كمنطقة جديدة في إطار توسيع هذا البرنامج.  

  
 شركاء المسارات المهنية هم:  

• Statewide Lead Agency :Upwardly Global  

• ONA Job Coach -  :بروكلين / كوينزUpwardly Global  

• ONA Job Coach -  :برونكس، مانهاتن، جزيرة ستاتنUpwardly Global  

• ONA Job Coach - منطقة العاصمة: لجنة الواليات المتحدة لالجئين والمهاجرين  

• ONA Job Coach - :وسط نيويورك InterFaith Works  

• ONA Job Coach - :لونغ آيالندCARECEN  

• ONA Job Coach -  :موهوك فاليThe Center  

• ONA Job Coach - غرب نيويورك: معهد بوفالو الدولي  

  
  . هنايتوفر المزيد من المعلومات حول برنامج المسارات المهنية وكيفية تقديم الطلبات 

  
"في نيويورك، ندرك أهمية المهاجرين وكل ما   قال روبرت جيه رودريغيز مفوض الخدمات العامة في والية نيويورك:

يساهمون به في واليتنا وبلدنا. ومع ذلك، يواجه الكثير من األمريكيين الجدد عقبات ال حصر لها تجعل من الصعب عليهم بناء  
يع برنامج المسارات المهنية لمكتب األمريكيين الجدد، نقوم بتمكين ورفع مستوى  حياة أفضل لهم وألسرهم. من خالل توس

المهاجرين في نيويورك ومنحهم المهارات والموارد التي يحتاجون إليها للنجاح واالزدهار في سوق العمل في الوقت  
  الحاضر."

  
"إنه لشرف لي أن أقود جهود والية  : Upwardly Globalقالت جينا كراوس فيلمار ، الرئيسة والمديرة التنفيذية لوكالة 

نيويورك لدعم المهاجرين والالجئين الذين يستأنفون حياتهم ومهنهم في الواليات المتحدة، وغالبًا ما يجلب الوافدون الجدد  
نهم األصلية ولكنهم يجدون مهاراتهم مهملة في سوق العمل األمريكي. يُعدُّ توسع برنامج  تعليًما وخبرة واسعة النطاق من بلدا

المسارات المهنية نموذًجا استثنائيًا لالرتقاء بإمكانيات مجتمعات المهاجرين والالجئين، وهو أحد ركائز عملنا في وكالة 
Upwardly Global".  

  
 International Institute ofالمؤقتة لمعهد بوفالو الدولي ) تشوي، المديرة التنفيذية-قالت جينيفر ريزو

Buffalo:)  ( يسر معهد بوفالو الدولي أن يستمر كشريك للتدريب على العمل لدى مكتب األمريكيين الجدد"ONA Job 
Coach .تم قبول 2021حقق هذا البرنامج نجاًحا كبيًرا في منطقة غرب نيويورك. منذ عام   ( مع برنامج المسارات المهنية ،

منهم وظائف في مجاالت عملهم األصلية، بما في ذلك في مجاالت الطب وتكنولوجيا  13مشارًكا في البرنامج ووجد  45
د ونحن متحمسون للنمو المستمر لهذا المعلومات والتمويل والعمل االجتماعي. نحن نقدر شراكتنا مع مكتب األمريكيين الجد 

  البرنامج الحيوي."
  

  Upwardly Global"كانت وكالة  قال خوان بيلتران كارانزا، المشارك في برنامج المسارات المهنية بوالية نيويورك:
أفضل حليف لي عندما وجدت وظيفتي األولى في أمريكا؛ أشعر باالمتنان الشديد للجميع في هذه الشركة وبشكل خاص  

لمدربي على العمل، الذي قادني على طول الطريق وعرف كيف يجد حلواًل لكل ما يعتريني من شكوك. أنا ممتن حقًا، وأعلم 
يع أصدقائي المهاجرين ألن هذه الرحلة ليست سهلة بالنسبة لنا.  لجم Upwardly Globalأنني سأوصي دائًما بوكالة 

  بفضلكم يمكننا أن نحقق أحالمنا وأهدافنا."
  

"نشكر   (:New York Immigration Coalitionقال مراد عواودة، المدير التنفيذي لتحالف الهجرة في نيويورك )
في تشكيل والية نيويورك عبر التاريخ. من خالل االستثمار    الحاكمة هوكول على اعترافها بالمساهمات الحاسمة للمهاجرين

في مجتمع الوافدين الجدد لدينا، فإنها تضمن حصول المزيد من سكان نيويورك على المهارات الالزمة لدخول القوى العاملة 
ء حياة جيدة، وتحقيق االستقرار في  وتنمية اقتصادنا اآلن وفي المستقبل. يُعدُّ العثور على الوظيفة المناسبة جزًءا أساسيًا في بنا 

  العائالت والمجتمعات، مع ضمان صحة أعمال نيويورك التجارية واقتصادنا."

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdos.ny.gov%2Fprofessional-pathways-high-skilled-immigrants-ona-job-coach-locations&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb5c91a6260e8491d48b008db111559e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122555627353831%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lakEPBTLrbAukr1G1CcIzJE07AsogjI6018gVOgO1To%3D&reserved=0


  
، وهو أول مكتب لخدمات المهاجرين تم إنشاؤه رسميًا في  2012تأسس مكتب والية نيويورك لألمريكيين الجدد في عام  

جميع األمريكيين الجدد في الوصول والتنقل عبر مجموعة متنوعة من الخدمات المجانية والدعم من  ONAيساعد  البالد.
  ت المجتمعية.خالل شبكتها على مستوى الوالية من مقدمي الخدما

  
- 566-7636 ، اتصل بالخط الساخن األمريكيين الجدد علىONAألي مهاجر يحتاج إلى المساعدة، أو للتواصل مع برامج  

مساًء، من اإلثنين إلى الجمعة. جميع المكالمات سرية. المساعدة متوفرة بأكثر   8:00صباحاً إلى  9:00من الساعة  800-1
أو  americans-new-https://dos.ny.gov/office يد من المعلومات، يُرجى زيارةلغة. للحصول على مز 200من 

@ أو على NYSNewAmericans( على تويتر على ONAمتابعة )
  .https://www.facebook.com/NYSNewAmericans فيسبوك

  
###  
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