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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZSZERZENIE PROGRAMU POMOCY 
WYSOKO WYKWALIFIKOWANYM IMIGRANTOM W ZNALEZIENIU PRACY  

  
Grant w wysokości 4,38 mln USD wesprze szkolenia zawodowe i usługi 

pośrednictwa pracy dla wysoko wykwalifikowanych imigrantów w stanie Nowy 
Jork  

  
Rozszerzenie programu rozwoju zawodowego dla wysoko wykwalifikowanych 

imigrantów Professional Pathways jest efektem zobowiązania gubernator Hochul 
do wzmocnienia programów rozwoju zawodowego imigrantów  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozszerzenie programu rozwoju zawodowego dla 
wysoko wykwalifikowanych imigrantów (Professional Pathways for High-Skilled 
Immigrants), aby pomóc nowym Amerykanom w znalezieniu pracy odpowiadającej ich 
umiejętnościom i doświadczeniu. W ramach rozszerzenia tego programu, lokalni 
świadczeniodawcy otrzymają z budżetu stanowego kwotę 4,38 mln USD na wsparcie 
szkoleń zawodowych i działań związanych z pośrednictwem pracy dla większej liczby 
wysoko wykwalifikowanych imigrantów w stanie Nowy Jork. Dotacje będą przyznawane 
przez trzy lata, a ich dysponentem jest Biuro ds. Nowych Amerykanów w stanie Nowy 
Jork (New York State Office for New Americans, ONA). Rozszerzenie programu 
rozwoju zawodowego Professional Pathways jest efektem zobowiązania gubernator 
Hochul do wzmocnienia programów rozwoju zawodowego imigrantów, co zostało po raz 
pierwszy nakreślone w orędziu stanowym na rok 2022.  
  
„Przez pokolenia, ciężka praca i determinacja imigrantów, którzy przybyli do Nowego 
Jorku, aby zbudować lepsze życie dla siebie i swoich rodzin, ukształtowała nasz stan i 
nadała mu charakter”, powiedziała gubernator Hochul. „Rozszerzając program 
rozwoju zawodowego dla wysoko wykwalifikowanych imigrantów, wzmacniamy nasze 
wsparcie dla nowoprzybyłych Amerykanów w naszym stanie i zapewniamy imigrantom 
narzędzia, których potrzebują, aby wejść na rynek pracy i realizować w stanie Nowy 
Jork swoje marzenia”.  
  
Pierwszy program rozwoju zawodowego Professional Pathways został uruchomiony w 
2021 r. i pomógł wysoko wykwalifikowanym imigrantom pokonać bariery w rozwoju 
zawodowym w formie rekrutacji, szkoleń i / lub przekwalifikowania kandydatów oraz 
ustalenia możliwości w zakresie pośrednictwa pracy dla imigrantów o niskich 
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dochodach w regionach o wysokim poziomie zapotrzebowania na pracowników na 
terenie całego stanu. Program Professional Pathways jest dostosowany pod kątem 
sektorów, w których obecnie w stanie Nowy Jork występuje zapotrzebowanie na 
wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym architektury, inżynierii, informatyki, 
edukacji, pracy społecznej, ekonomii, zarządzania biznesem i dziennikarstwa.  
  
Program rozwoju zawodowego Professional Pathways już w pierwszym roku przyniósł 
szereg korzyści wielu imigrantom w stanie Nowy Jork. Na dzień 31 stycznia 2023 r., 
według Upwardly Global – wiodącej agencji realizującej program rozwoju zawodowego 
Professional Pathways, do programu zostały przyjęte 282 osoby poszukujące pracy i 
otrzymały szkolenie z zakresu gotowości do podjęcia pracy w USA oraz wsparcie 
coachingowe, 88 osób poszukujących pracy uzyskało zatrudnienie na stanowiskach 
odpowiadających ich kwalifikacjom, a dalsze wsparcie w zakresie uzyskania pracy 
przez inne osoby jest w toku. Uczestnicy programu muszą posiadać uprawnienia do 
pracy w Stanach Zjednoczonych.  
  
W ramach tych nowych, rozszerzonych grantów administrowanych przez Biuro ds. 
Nowych Amerykanów (ONA), Upwardly Global uzyska dofinansowanie, aby móc nadal 
pełnić rolę wiodącej agencji w zakresie realizacji programu Professional Pathways, 
zapewniając usługi zarządzania programem i ogólnostanową pomoc techniczną dla 
sieci organizacji oferujących coaching zawodowy funkcjonujących pod nazwą ONA Job 
Coaches. Program rozszerzono o nowy region – Long Island, a ponadto finansowane 
będą inne organizacje non-profit, które w różnych regionach stanu będą pełnić funkcję 
agencji ONA Job Coach oferujących coaching zawodowy.  
  
Partnerami programu Professional Pathways są następujące organizacje:  

• Wiodąca agencja stanowa: Upwardly Global  
• ONA Job Coach – Brooklyn/Queens: Upwardly Global  
• ONA Job Coach – Bronx, Manhattan, Staten Island: Upwardly Global  
• ONA Job Coach – Capital Region: Amerykański Komitet ds. Uchodźców i 

Imigrantów  

• ONA Job Coach – Central NY: InterFaith Works  

• ONA Job Coach – Long Island: Central American Refugee Center (CARECEN)  
• ONA Job Coach – Mohawk Valley: The Center  

• ONA Job Coach – Western NY: International Institute of Buffalo  

  
Więcej informacji na temat programu Professional Pathways i sposobu składania 
wniosków można znaleźć tutaj.  
  
Sekretarz stanu Nowy Jork, Robert J. Rodriguez, powiedział: „W stanie Nowy Jork 
doceniamy znaczenie imigrantów i wszystkiego, co wnoszą do naszego stanu i kraju. 
Wciąż jednak zbyt wielu nowych Amerykanów napotyka niezliczone przeszkody, które 
utrudniają im budowanie lepszego życia dla siebie i ich rodzin. Poprzez rozszerzenie 
realizowanego przez Biuro ds. Nowych Amerykanów programu Professional Pathways, 
wzmacniamy i dajemy szansę imigrantom żyjącym w stanie Nowy Jork oraz 
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zapewniamy im umiejętności i zasoby, których potrzebują, aby odnieść sukces i 
rozwijać się na dzisiejszym rynku pracy”.  
  
Prezes i dyrektor generalna Upwardly Global, Jina Krause-Vilmar, powiedziała: 
„To zaszczyt przewodzić wysiłkom stanu Nowy Jork mającym na celu wspieranie 
imigrantów i uchodźców rozpoczynających ponownie życie i karierę w Stanach 
Zjednoczonych. Rozszerzenie programu Professional Pathways jest wyjątkowym 
przykładem zwiększenia potencjału społeczności imigrantów i uchodźców, co jest 
filarem naszej pracy w Upwardly Global”.  
  
Dyrektor wykonawcza International Institute of Buffalo, Jennifer Rizzo-Choi, 
powiedziała: „International Institute of Buffalo ma przyjemność kontynuować 
współpracę w roli ONA Job Coach w ramach programu Professional Pathways. 
Program ten odniósł wielki sukces w regionie Western New York. Od 2021 roku do 
programu przyjęto 45 uczestników, a 13 znalazło pracę w swoich pierwotnych 
obszarach kompetencji, m.in. w dziedzinie medycyny, IT, finansów i pracy socjalnej. 
Doceniamy naszą współpracę z Biurem ds. Nowych Amerykanów i jesteśmy 
podekscytowani dalszym rozwojem tego kluczowego programu”.  
  
Uczestnik programu Professional Pathways w stanie Nowy Jork, Juan Beltran 
Carranza, powiedział: „Upwardly Global było moim najlepszym sprzymierzeńcem, gdy 
znalazłem swoją pierwszą pracę w Ameryce. Czuję się bardzo wdzięczny wszystkim w 
tej firmie, ale szczególnie mojemu coachowi zawodowemu, który prowadził mnie przez 
całą drogę i wiedział, jak uporać się z wszystkimi moimi wątpliwościami. Jestem 
naprawdę wdzięczny i wiem, że zawsze będę polecać Upwardly Global wszystkim 
moim znajomym imigrantom, ponieważ doświadczenie przyjazdu do nowego kraju nie 
zawsze jest dla nas łatwe. Dzięki Wam możemy spełniać swoje marzenia i cele”.  
  
Dyrektor wykonawczy New York Immigration Coalition, Murad Awawdeh, 
powiedział: „Dziękujemy gubernator Hochul za uznanie kluczowego wkładu imigrantów 
w kształtowanie oblicza stanu Nowy Jork na przestrzeni dziejów. Inwestując w naszą 
społeczność nowoprzybyłych, zapewnia, że więcej mieszkańców stanu Nowy Jork 
będzie miało umiejętności potrzebne do wejścia na rynek pracy i rozwoju naszej 
gospodarki teraz i w przyszłości. Znalezienie właściwej pracy jest istotnym elementem 
budowania wysokiej jakości życia, stabilizacji rodzin i społeczności, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zdrowia firm i gospodarki stanu Nowy Jork”.  
  
Powołane do życia w 2012 roku Biuro ds. Nowych Amerykanów w stanie Nowy Jork 
(New York State Office for New Americans, ONA) jest pierwszym w kraju ustawowo 
utworzonym biurem obsługi imigrantów. ONA pomaga wszystkim nowym Amerykanom 
w dostępie i poruszaniu się po różnych bezpłatnych usługach i wspiera ich poprzez 
swoją ogólnostanową sieć lokalnych usługodawców.  
  
Wszyscy imigranci potrzebujący pomocy lub osoby, które chcą się skontaktować się z 
administratorami programów ONA, proszone są o kontakt z infolinią Biura dla Nowych 
Amerykanów pod numerem 1-800-566-7636 od 9:00 do 20:00, od poniedziałku do 



piątku. Wszystkie rozmowy telefoniczne są traktowane jako poufne. Pomoc jest 
dostępna w ponad 200 językach. Więcej informacji można uzyskać na stronie 
https://dos.ny.gov/office-new-americans lub śledząc profil ONA na Twitterze 
(@NYSNewAmericans) albo na Facebooku pod adresem 
https://www.facebook.com/NYSNewAmericans.  
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