
 
 גאווערנער קעטי האקול   17/02/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול מעלדט די פארברייטערונג פון גאנצשטאטישע פראגראם צו העלפן הויך 
  קוואליפיצירטע אימיגראנטן טרעפן ארבעט

  
פלאצירונג -מיליאן אין גרענט פינאנצירונג וועט שטיצן פראפעסיאנאלע טרענירונג און ארבעט $4.38

  פון הויך קוואליפיצירטע אימיגראנטן אין ניו יארק 
  

פארברייטערונג פון פראפעסיאנאלע וועגן פאר הויך קוואליפיצירטע אימיגראנטן פראגראם בויעט  
ריי אנטוויקלונג פראגראמען פאר  -אויף גאווערנער האקולס צוזאג צו פארשטערקערן ארבעטער

  אימיגראנטן. 
  
  

גאווערנער קעיטי האקול האט היינט געמאלדן די פארברייטערונג פון דער ניו יארק סטעיט  
פראפעסיאנאלע וועגן פון הויך קוואליפיצירטע אימיגראנטן פראגראם צו העלפן נייע אמעריקאנער טרעפן  

אלץ טייל פון דער פראגראמ'ס   ארבעט וואס פאסט זיך צו, צו זייער פעאיגקייט און פראקטיק.
מיליאן אין א סטעיט פינאנצירטע גרענט פאר   $4.38פארברייטערונג, וועט צוגעטיילט ווערן א סכום פון 

קאמיוניטי באזירטע פראוויידערס צו שטיצן פראפעסיאנאלע טרענירונג און ארבעט פלאצירונג  
י גרענטס וועלן  באמיאונגען פאר א פארמערטע נומער פון הויך קוואליפיצירטע אימיגראנטן אין ניו יארק. ד

ווערן צוגעטיילט איבער דריי יאר און ווערן אנגעפירט ביי דער ניו יארק אפיס פאר נייע אמעריקאנער. די  
פארברייטערונג פון די פראפעסיאנאלע וועגן פראגראם בויעט אויף גאווערנער האקולס התחייבות צו  

אימיגראנטן, וואס איז ערשט  ריי אנטוויקלונג פראגראמען פאר -פארשטארקן די סטעיט ארבעטער
  מצב פון דער סטעיט אדרעס. 2022געווארן אונטערגעשטראכן אין דער 

  
"פאר דורות, האבן די שווערע ארבעט און איינגע'עקשנקייט פון די אימיגראנטן וואס זענען געקומען קיין  

ר סטעיט אזוי ווי עס איז  ניו יארק בויען א בעסער לעבן פאר זיך און זייערע פאמיליעס געפורעמט אונדזע 
"מיטן פארברייטערן די פראפעסיאנאלע וועגן פאר הויך האט גאווערנער האקול געזאגט. היינט," 

קוואליפיצירטע אימיגראנטן פראגראם, פארשטארקן מיר אונדזער שטיצע פאר נייע אמעריקאנער אין 
- אונדזער סטעיט און פארבינדן אימיגראנטן מיט די כלים וואס זיי דארפן האבן אריינגיין אין די ארבעטער

  קאנער חלום.ריי און שטרעבן אויפן אמערי
  

, די ניו יארק פראפעסיאנאלע וועגן פראגראם העלפן הויך קוואליפיצירטע 2021אין  אניציאירטערשט 
אימיגראנטן איבערקומען מיכשולים צו פראפעסיאנאלע אנטוויקלונג דורך אויסקלויבן, טרענירן און/אדער  

כנסה  ה-פלאצירונג געלעגנהייטן פאר נידעריגע-קוואליפיצירן קאנדידאטן און אידנטיפיצירן ארבעט-איבער
די פראגראם איז אויסגעמאסטן ספעציפיש נייטיגע ראיאנען איבער דער סטעיט. - אימיגראנטן אין שטארק

אין תחומים פאר יעצטיגע וואס נייטיגן זיך אין הויך קוואליפיצירטע ארבעטער אין ניו יארק סטעיט, ווי אויך  
סאציאלע ארבעט, עקענאמיע,   ארכיטעקטור, אינזשענירעריי, אינפארמאציע טעכנעלאגיע, עדיוקעישן,

  ביזנעס פארוואלטונג און זשורנאליזם. 
  

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


די פראפעסיאנאלע וועגן פראגראם האט שוין געברענגט גרויס הצלחה פאר אסאך אימיגראנטן אין ניו  
, לויט די פראםעסיאנאלע וועגן הויפט ביורא 2023, 31יארק סטעיט אינעם ערשטן יאר. זינט יאנואר 

ארבעט זוכער געווארן אנגענומען צו דער פראגראם און באקומען  282באליש, זענען ארויפארבעטן גלא
US ארבעט זוכער זענען פלאצירט געווארן און    88גרייט טרענירונג און קאוטשינג, און -ארבעט

משתתפים אין דער פראגראם מוזן שטאפלען פאזיציעס, מיט אנגייענדיגע פלאצירונג. -פראפעסיאנאלע
  זיין אויטאריזירט צו ארבעטן אין די פאראייניגטע שטאטן.

  
(,  ONAלויט די נייע, פארברייטערטע גרענטס אדמיניסטריט ביי דעם אפיס פון די נייע אמעריקאנער )

גן הויפט  ארויפארבעטן גלאבאליש וועט ווערן פינאנצירט צו ווייטער דינען אלץ די פראפעסיאנאלע ווע
ארבעט  ONAביורא, צושטעלנדיג פראגראם אנווייזונג און גאנצשטאטיש טעכנישע הילף צו א נעץ פון 

קאוטשעס. דערצו, אנדערע נישט פאר קיין ריווח ארגאניזאציעס וועלן ווערן פינאנצירט צו דינען אלץ  
ONA צוגעלייגט אלץ א    ארבעט קאוטשעס אין אנדערע ראיאנען פון דער סטעיט, מיט לאנג איילענד

 נייעם ראיאן אונטער דער פראגראם פארברייטערונג. 
  

 די פראפעסיאנאלע וועגן שותפים זענען אזוי: 

  גאנצשטאטיש הויפט ביורא: ארויפארבעטן גלאבאליש •

• ONA   ברוקלין/קווינס: ארויפארבעטן גלאבאליש -ארבעט קאוטש  

• ONA   בראנקס, מאנהעטען, סטעטן איילענד: ארויפארבעטן גלאבאליש -ארבעט קאוטש  

• ONA   קאפיטאל ראיאן:  -ארבעט קאוטשUS קאמיטעט פאר פליטים און אימיגראנטן  

• ONA   צענטראל  -ארבעט קאוטשNY : צווישנרעליגיעז ארבעט  

• ONA   לאנג איילענד: צענטראל אמעריקאנער פליטים צענטע -ארבעט קאוטש( רCARECEN)  

• ONA   מאוהאוק וועלי: דער צענטער  -ארבעט קאוטש  

• ONA   מערב  -ארבעט קאוטשNYאינטערנאציאנאלע אינסטיטוציע פון בופאלא :  

  
מער אינפארמאציע וועגן די פראפעסיאנאלע וועגן פראגראם און ווי אזוי צו אפליקירן איז צום באקומען 

  . דא
  

"אין ניו יארק,   ניו יארק סטעיט סעקרעטערי אוו סטעיט ראבערט דזשעי. ראדריגעז האט געזאגט,
טוען מיר אנערקענען די וויכטיגקייט פון אימיגראנטן און אלץ וואס זיי געבן צו שטייער צו אונדזער סטעיט  

דאך, צו פיל נייע אמעריקאנער קאנפראנטירן ָאן א צאל שטרויכלונגען וואס מאכט עס שווערער   און לאנד. 
. דורך די פארברייטערונג פון דער אפיס פאר נייע  צו בויען בעסערע לעבנס פאר זיך און זייערע משפחות

אמעריקאנער פראפעסיאנאלע וועגן פראגראם, טוען מיר באפולמאכטיגן און דערהייבן ניו יארקס  
אימיגראנטן און געבן זיי די קענטעניש און רעסורסן וואס זיי דארפן האבן מצליח צו זיין און צו בליען אין 

  היינטיגע ארבעט מארקעט."
  

"עס איז א   ווילמאר האט געזאגט,-דזשינא קראוס  CEOארויפארבטן גלאבאליש פרעזידענטקע און 
כבוד אנצופירן מיט ניו יארק סטעיטס באמיאונגען צו שטיצן אימיגראנטן און פליטים אנצוהייבן זייער לעבן 

געקומענע ברענגן מיט זיך אפט ברייטע עדיוקעישן און פראקטיק פון -. נייUSאון קאריערעס אין די 
ס אז זייער קענטעניש ווערט פארזען ביי  זייערע אייגענע לענדער פון וואנען זיי קומען אבער געפונען אוי

מארק. די פראפעסיאנאל וועגן פראגראמס פארברייטערונג דינט אלץ אן אויסערגעוויינטלעכן  USדעם 
מוסטער אונטערצוהייבן די פאטענציאל פון אימיגראנט און פליטים קאמיוניטיס, א זייל פון אונדזער  

  ארבעט אין ארויפארבעטן גלאבאליש."
  

טשאוי האט  - רנאציאנאלע אינסטיטוט פון בופאלא עקזעקוטיווע דירעקטארין דזשעניפער ריצואינטע
ארבעט  ONA"די אינטערנאציאנאלע אינסטיטוט פון בופאלא איז צופרידן ממשיך צו זיין אלץ א  געזאגט,

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


די פראגראם האט געהאט גרויס הצלחה אין   קאוטש פארטנער מיט די פראפעסיאנאלע וועגן פראגראם. 
  13אפליקאנטן אנגענומען געווארן צו דער פראגראם און  45, זענען 2021מערב ניו יארק ראיאן. זינט 

,  ITחים פון מעדיצין, האבן געטראפן ארבעט אין זייער ארגינעלע תחום פון ארבעט, ווי אויך אין די שט
פינאנצן, און סאציאלע ארבעט. מיר טוען הויכשאצן אונדזער שותפות מיט דעם אפיס פון נייע  

  נייטיגע פראגראם."-אמעריקאנער און זענען מלא שמחה פאר די ווייטערדיגע געוואוקס פון דער לעבנס
  

האט   בעלטראן קאראנזא ניו יארק סטעיט פראפעסיאנאלע וועגן פראגראם אנטייל נעמער חואן
"ארויפארבעטן גלאבאליש איז געווען מיין בעסטע קאלעגע ווען איך האב געטראפן מיין ערשטע   געזאגט,

פאסטן אין אמעריקע; איך פיל זייער דאנקבאר צו אלעמען אין דער קאמפאניע אדער ספעציעל צו מיין  
צו לייזן אלע  ארבעט קאוטש, וואס האט מיך געפירט ביי דער האנט דעם גאנצן וועג און געוואוסט ווי אזוי 

מיינע ספקות. איל בין באמת דאנקבאר, און איך ווייס אז איל וועל שטענדיק רעקאמענדירן ארויפארבעטן 
גלאבאליש צו אלע מיינט אימיגראנט פריינד ווייל די רייזע איז נישט קיין לייכטע פאר אונדז. א דאנק אייך,  

  קענען מיר דערפילן אונדזערע חלומות און צילן."
  

"מיר   יארק אימיגראציע קאאליציע עקזעקוטיווע דירעקטאר מוראד אוואוודע האט געזאגט,  ניו
דאנקען גאווערנער האקול פארן אנערקענען די קריטישע צושטייער פון אימיגראנטן צו פארעמירן ניו יארק  

טי,  סטעיט אין פארלויף פון היסטאריע. דורך אינוועסטירונג אין אונדזער ניי געקומענע קאמיוני
ריי און  -פארזיכערט זי אז מער ניו יארקער האבן די יכולות וואס מען דארף אריינגיין אין דער ארבעטער

וואקסן אונדזער עקאנאמיע יעצט און אריין אין דער צוקונפט. טרעפענדיג די ריכטיגע ארבעט איז א  
קאמיוניטיס, אין דער זעלבער  נייטיגער טייל פון בויען א לעבן פון קוואליטעט, סטאביליזירן משפחות און 

  צייט פארזיכערן דאס געזונט פון ניו יארק ביזנעסעס און אונדזער עקאנאמיע.
  

, איז דאס לאנד'ס ערשטע  2012די ניו יארק סטעיט אפיס פאר נייע אמעריקאנער, געגרונדעט אין  
ט ארויס אלע נייע  העלפ ONAדי  אימיגראנטן סערוויסעס אפיס צו געעפנט ווערן אונטער דעם געזעץ.

אמעריקאנער מיטן צוקומען און זיך אן עצה צו גיבן מיט די ברייטע רייע פון אומזיסטע סערוויסעס און  
  באזירטע ּפרָאוויידערס.-שטיצע דורך איר נעטווארק איבערן סטעיט פון קאמיוניטי

  
'ס  ONAפאר סיי וועלכע אימיגראנט וואס נויטיגט זיך אין הילף, אדער זיך צו פארבינדן מיט די 

,  8:00pmביז  9:00amפון  1-800-566-7636פראגראמען, רופט דער נייע אמעריקאנער האטליין אויף 
אכן.  שפר 200מאנטאג ביז פרייטאג. אלע קָאלס זענען קאנפידענציעל. הילף איז פארהאן אין איבער 

 ONAאדער גייט נאך  americans-new-https://dos.ny.gov/office פאר מער אינפארמאציע, באזוכט
 NYSNewAmericans or Facebookאויף טוויטער אין @

https://www.facebook.com/NYSNewAmericans.  
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