
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2/3/2023 للنشر فوًرا:

 
 

  7الحاكمة هوكول تعلن عن الجولة الثانية من منح مكتب تنمية القوى العاملة االستراتيجية التي تبلغ قيمتها أكثر من 
  ماليين دوالر 

  
مليون دوالر من التمويل من القطاعين   6.3سيستفيد أربعة عشر مشروًعا في جميع أنحاء الوالية من أكثر من 

   شريك تجاري 100درب ألكثر من  مت 3,700العام/الخاص لدعم أكثر من 
  
  

ماليين دوالر   7أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن مكتب والية نيويورك لتنمية القوى العاملة االستراتيجية قدم أكثر من 
في شكل منح ألربعة عشر مشروًعا في جميع أنحاء الوالية من خالل الجولة الثانية من برامج منح رأس المال لتنمية القوى  

عامل من خالل التعاون بين مقدمي التدريب وأكثر   3,700دعم هذه المنح تدريب أكثر من العاملة واألجر مقابل األداء. ست
شريك من أصحاب العمل في مجاالت مثل التصنيع المتقدم والطاقة المتجددة والبناء. المكتب الذي يعمل في إطار   100من 

لة لضمان استعداد سكان نيويورك لتلبية  وكالة إمباير ستيت للتطوير، مكلف بدعم برامج وممارسات تنمية القوى العام
 احتياجات وأولويات أصحاب العمل اليوم.  

  
"سيدعم مكتبنا الجديد لتنمية القوى العاملة قالت الحاكمة هوكول. "أهم استثمار يمكننا القيام به هو في سكان نيويورك،" 

لتدريب التي تزيل الحواجز طويلة األمد أمام  االستراتيجية احتياجات الشركات في نيويورك مع توفير الموارد لبرامج ا 
 التدريب والمهارات الالزمة لالزدهار في القوى العاملة في المستقبل." 

  
 قدمتالجولة األولى من المنح لمكتب تطوير القوى العاملة اإلستراتيجية، والتي تم اإلعالن عنها في أواخر العام الماضي، 

ماليين دوالر في التمويل من القطاعين العام/الخاص ودعم ما يقرب من  4ماليين دوالر وستستفيد من أكثر من  6أكثر من 
 شريك تجاري.   100متدرب ألكثر من  3,000

  
لمهارات العالية  ستدعم المنح المقدمة ألربعة عشر مشروًعا اليوم برامج تدريب القوى العاملة التي يقودها أصحاب العمل وا

وتكافئ األساليب المبتكرة وأفضل الممارسات التي تقلل من الحواجز التي تحول دون مشاركة المجتمعات ذات االحتياجات 
مليون دوالر احتياجات رأس المال لمقدمي تدريب القوى العاملة   35العالية. سيدعم برنامج المنح الرأسمالية الذي تبلغ قيمته 

مليون دوالر على مسارين   115تعزيز أو توسيع عروضهم. يحتوي برنامج منح األجر مقابل األداء البالغ الذين يسعون إلى 
للتمويل: منح التشغيل المرنة التي تساعد مقدمي الخدمات على تغطية النفقات البرنامجية، مثل تطوير المناهج الدراسية 

بة والشهادات المعترف بها في الصناعة؛ ومنح بناء القدرات، وهو  والخدمات الشاملة إلعداد سكان نيويورك بالمهارات المطلو
نهج قائم على البيانات والمقاييس لتوسيع نطاق برامج تدريب القوى العاملة التي أثبتت جدارتها والتي تضع الخريجين بنشاط  

ة تموياًل لتوسيع قدرة البرامج في وظائف جيدة. باستخدام المنح القائمة على اإلنجاز، سيتلقى مقدمو تدريب القوى العامل
 الناجحة ذات معدالت التوظيف العالية والخدمات الشاملة الفعالة.  

  
"يقوم مكتب تنمية القوى العاملة  قالت هوب نايت الرئيسة والمديرة التنفيذية ومفوضة وكالة إمباير ستيت للتطوير:

ج التي ستزود القوى العاملة في والية نيويورك باألدوات التي  االستراتيجية لدينا باستثمارات ذكية واستراتيجية في البرام
يحتاجونها للنجاح في بيئة األعمال التجارية المتغيرة باستمرار. من خالل التركيز على المهارات والحرف المطلوبة اليوم 

 وكذلك في المستقبل، فإننا نقدم اللبنات األساسية المطلوبة اآلن ولألجيال القادمة. "  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-first-ever-round-office-strategic-workforce-development-grant-awards&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0dd124076f684b64b64708db1b5331c8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638133816362731946%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=I%2BvlVGHCa2iNMcwMThkxnGUY1tAp6NGhUuckfITGVac%3D&reserved=0


   فائزون في الجولة الثانية:ال
  

   (:Pay for Performance, P4Pالحاصلون على منحة التشغيل للدفع مقابل األداء )
  

تم تصميم برنامج التدريب السريع التابع لكلية موهوك   دوالر: 976,000  -وادي موهوك  -كلية موهوك فالي المجتمعية  
فالي المجتمعية لمساعدة الشباب الذين لن يتمكنوا دون ذلك من الخروج من الفقر لتأمين تدريب سريع المسار يمكن أن يضعهم 

س الوقت وبناء في مهنة جيدة بعد أقل من عام واحد من التدريب، مع تلبية احتياجات صاحب العمل الماسة للعمال في نف
نموذج تنمية القوى العاملة المستدامة للمهن متوسطة المهارات التي تعتبر حيوية القتصاد المنطقة. ستوفر كلية موهوك فالي  

( تدريبات قائمة على المهارات في مجال الميكاترونيك واللحام والتحكم الرقمي باستخدام الحاسوب MVCCالمجتمعية )
(CNC،والنجارة والبناء )   .بينما سيقوم شركاء تطوير القوى العاملة المحلية بتوظيف المتدربين ودعم جهود التوظيف 
  

من خالل التعاون مع شريك التدريب، برنامج التوظيف التدريبي    دوالر: 862,000 -البحيرات اإلصبعية  -أعمال روتشستر 
تدريبًا وخبرات   Rochester Worksالتابع لشركة  ROC SEEDS(، يوفر برنامج YAMTEPللمصنعين الشباب )

ما قبل التوظيف والتي تربط المشاركين بالدخول وفرص عمل متوسطة المستوى في الصناعة التحويلة المتقدمة. يوفر 
نامج تنمية المهارات الشخصية باإلضافة إلى الخبرة العملية الواسعة وخدمات الدعم الواسعة من أجل مكافحة الحواجز  البر 

 الشائعة أمام التوظيف.  
  

سيقوم برنامج الصناعة المتقدمة مع أوراق االعتماد المصغرة في  دوالر:  729,000 -المنطقة الشمالية   - جامعة كالركسون 
بتوسيع برنامج االعتماد الجزئي الحالي للكلية ليشمل دورات في التصنيع المتقدم والتكنولوجيا النظيفة   جامعة كالركسون

والبناء والتي ستؤدي إلى خريجين جاهزين للتوظيف في المجاالت المطلوبة. يتم تطوير أوراق االعتماد المصغرة الجديدة  
تصميم المناهج الدراسية، وتوفير فرص التعلم التجريبي، وإجراء لتلبية احتياجات شركاء الصناعة، الذين التزموا بدعم 

 مقابالت مع خريجي البرنامج.  
  

سيوفر برنامج بناء صانعي األفالم الشباب  دوالر:  485,200  -منطقة العاصمة  - مركز التدريب والمشاريع االجتماعية 
( تدريبًا شاماًل Social Enterprise and Training Center, SEATالتابع لمركز المشاريع االجتماعية والتدريب )

للسماح للشباب المهمشين تاريخيًا بمتابعة المهن في صناعات إنتاج األفالم والفيديو مع المساعدة في تنمية وتنويع مركز إنتاج  
قدر من    ( خدمات شاملة لتحقيق أقصىSEATاألفالم في منطقة العاصمة. سيقدم مركز المشاريع االجتماعية والتدريب )

نجاح المشاركين مع التزام شركاء الصناعة بالمساعدة في تصميم المناهج الدراسية، وتوفير التدريب الداخلي أو ورش العمل،  
 وإجراء مقابالت مع خريجي البرنامج.  

  
ة والية  سيكون المعسكر التدريبي للمدربين في جامع دوالر: 340,963  -وسط نيويورك   -جامعة والية نيويورك أوسويغو 

( بمثابة جهد تعاوني بين الصناعة وتنمية القوى العاملة وشركاء التعليم في منطقة وسط نيويورك SUNYنيويورك أوسويغو )
. سيقوم  TradesFutureو  Syracuse Buildلتوسيع عدد المدربين المتاحين لبرامج تدريب القوى العاملة األخرى مثل 

من المهنيين الجدد في التدريب بمهارات في علم أصول التدريس   120يقدر بنحو  المعسكر التدريبي للمدربين بتزويد ما 
 وتكنولوجيا التعليم وإنشاء مساحات تعليمية شاملة من أجل دعم البرامج التي ستدعم النمو السريع لقطاع التصنيع في المنطقة. 

  
إن برنامج طاقة الرياح والطاقة   دوالر: 249,000 - لونغ آيالند  - United Way of Long Islandمؤسسة 

هو برنامج تدريبي مجاني يخلق مسارات للشباب   United Way of Long Islandالشمسية والطاقة المتجددة في مؤسسة 
المتنوعين ثقافيًا لتأمين وظائف في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والرياح البحرية والطاقة الشمسية والتصنيع  

. تم تطوير البرنامج بمدخالت من شركاء الصناعة لضمان استجابته الحتياجات الصناعة، باإلضافة إلى تزويد المتقدم
 المتدربين بمهارات قابلة للنقل ومعترف بها في الصناعة.  

  
ي  سيوفر برنامج مسارات مدينة نيويورك إلى التدريب المهني ف دوالر:  193,735  -مدينة نيويورك  -مركز فرص العمل  

( للمشاركين المهتمين المتأثرين بالعدالة  Center for Employment Opportunity, CEOمركز فرص العمل )
مهارات االستعداد الوظيفي وخبرة العمل الالزمة لالنضمام إلى تدريب مهني نقابي، وفي المحصلة التمتع بأجور أعلى 



تزويد المشاركين في البرنامج بفرصة عمل انتقالية مدفوعة األجر،  وسالمة أفضل في موقع العمل لوظائف البناء النقابية. يتم 
 ومدرب وظائف، ومطور وظائف للمساعدة في تحديد فرص العمل بدوام كامل عند االنتهاء من البرنامج.  

  
  Buffalo Pathways to Apprenticeshipسيوفر برنامج   دوالر: 168,750 -غرب نيويورك  -مركز فرص العمل  

( للمشاركين المهتمين المتأثرين بالعدالة مهارات االستعداد الوظيفي وخبرة  CEOالتدريب المهني التابع لمركز فرص العمل )
العمل الالزمة لالنضمام إلى تدريب مهني نقابي، وفي المحصلة التمتع بأجور أعلى وسالمة أفضل في موقع العمل لوظائف  

البناء النقابية. يتم تزويد المشاركين في البرنامج بفرصة عمل انتقالية مدفوعة األجر، ومدرب وظائف، ومطور وظائف  
 للمساعدة في تحديد فرص العمل بدوام كامل عند االنتهاء من البرنامج. 

  
ام في غرفة تجارة المنطقة الشمالية  يُعدُّ تدريب اللح  دوالر:  125,000 -المنطقة الشمالية   - غرفة تجارة المنطقة الشمالية 

برنامًجا شاماًل بدون تكلفة يتم تقديمه بالشراكة مع كلية كلينتون المجتمعية ولينكولن إلكتريك والذي سيساعد في تلبية طلب 
والنقل   الصناعة المحلية على عمال اللحام ذوي المهارات العالية. تم تطوير البرنامج، وبالتشاور مع، مصنعي معدات التصنيع

 فرصة فورية للخريجين.  50المتقدمة المحليين، الذين لديهم أكثر من 
  

سيوفر المعسكر التدريبي لتجهيز األلبان التابع لجامعة  دوالر: 86,400  -وادي موهوك  -جامعة والية نيويورك كوبليسكيل  
تجهيز األغذية والنظافة للقوى العاملة قبل ( تدريبًا على سالمة القوى العاملة في مجال SUNYوالية نيويورك كوبليسكيل )

التوظيف في الموضوعات التي حددها شركاء صناعة األلبان باعتبارها ذات أهمية بالغة من أجل إعداد المشاركين للتوظيف  
 الفوري. سيضمن التوظيف المستهدف عبر مجالس تنمية القوى العاملة المحلية ومراكز الالجئين تزويد السكان المهمشين

 بمسار إلى هذه الصناعة المحلية المتنامية. 
  

   ( لبناء القدرات:P4Pالحاصلون على منحة التشغيل )
  

إن التدريب التقني المجاني الذي تقدمه مدرسة بير سكوالس،   دوالر: 822,000  -مدينة نيويورك  -مدرسة بير سكوالس 
، AWS re/Startبما في ذلك الدورات التدريبية على غرار المعسكر التدريبي في دعم تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج  

ن العمل/العاطلين  واألمن السيبراني، وهندسة البرمجيات، يوفر فرًصا وظيفية وحراًكا اقتصاديًا لسكان نيويورك العاطلين ع
جزئيًا عن العمل. وإن استراتيجيات التدريب والتطوير الوظيفي هي على علم بأصحاب العمل لضمان قدرة الخريجين على  

 معالجة اتجاهات التكنولوجيا واالحتياجات الناشئة، مع إنشاء مسار أكثر تنوًعا للمواهب لشركاء الصناعة. 
  

يربط برنامج تدريب مساعد اإلنتاج  دوالر: 201,000 -مدينة نيويورك    -بروكلين وكالة ابتكارات القوى العاملة في 
"Made in NY التابع لشركة "Brooklyn Workforce Innovation  مجموعة متنوعة من العاطلين عن العمل

لمهنية والتدريب على  والعاطلين جزئيًا في نيويورك بالمهن في اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني من خالل توفير المهارات ا
ساعة. إلى جانب  24االستعداد الوظيفي، باإلضافة إلى مسار إلى الصناعة من خالل الخط الساخن للتوظيف على مدار 

 توظيف خريجي البرنامج، يقوم شركاء الصناعة بتعميم وتقديم التدريب وتوفير الخبرة العملية واإلرشاد للمشاركين.  
  

  Syracuse Surgeتخلق برامج  دوالر: 128,000 -وسط نيويورك   -  CenterStateالرئيس التنفيذي لشركة 
نمًوا اقتصاديًا شاماًل ومتنوًعا من خالل توفير التدريب للمهن المبتدئة في   CenterStateالتابعة للرئيس التنفيذي لشركة 

برمجة الكمبيوتر واألمن السيبراني. سيوفر  الصناعات المطلوبة مثل التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الميكانيكية الكهربائية و
التوسع في هذه البرامج مجموعة مواهب أقوى وأكثر تنوًعا لمجموعة "التكنولوجيا الفائقة" المحلية، مع توفير مسار للخريجين  

 للحصول على عمل مستقر بأجر جيد مع مجال للنمو. 
  

   الحائز على منحة رأس المال: 
  

 Questar III BOCESستقوم مؤسسة  دوالر: 1,645,985 - منطقة العاصمة  - Questar III BOCESمؤسسة 
بتحويل منشأة قديمة إلى مركز تدريب حديث يضم برنامجين تجاريين مرتفعي الطلب: برنامج جديد للحام وتصنيع المعادن،  

في الصناعة الحاجة إلى توسيع البرمجة في هذه وبرنامج صيانة وتشغيل المعدات الثقيلة الحالي. حدَّد أصحاب المصلحة 
 المجاالت، فضاًل عن االلتزام بتوفير التدريب الداخلي وفرص التعلم التجريبي األخرى للمتدربين. 



  
يقبل المكتب بنشاط الطلبات لكل من برامج منح رأس المال واالجر مقابل األداء وسيواصل تقديم المنح على أساس متجدد. 

(، ويمكن  Consolidated Funding Application, CFAمين التقديم من خالل طلب التمويل الموحد )يمكن للمتقد
( على  ESDالعثور على إرشادات البرنامج والمواعيد النهائية على موقع ويب وكالة إمباير ستيت للتطوير )

https://esd.ny.gov/workforce  . 
  

"أظهرت الحاكمة هوكول مرة أخرى التزامها بتطوير قوة قالت مفوضة وزارة العمل بوالية نيويورك، روبرتا ريردون: 
عاملة تخدم مستقبل والية نيويورك. سيساعد هذا التمويل العمال الذين يعانون من نقص في العمالة والممثلة تمثياًل ناقًصا في  

مين المواهب التي يحتاجون إليها لتزدهر. هذه المبادرة مربحة للجانبين، فهي تساعد  وظائف رائعة مع مساعدة الشركات في تأ 
 القوى العاملة في والية نيويورك وتدعم اقتصادنا القوي." 

  
"بفضل قيادة الحاكمة هوكول، تؤكد األعمال التجارية والتعليم   ( جون ب. كينغ:SUNYقال رئيس جامعة والية نيويورك )

ومية في الوالية تحت قيادة وكالة إمباير ستيت للتطوير ووزارة العمل أن سكان نيويورك على استعداد للتحدي والوكاالت الحك
( أن تشارك في هذا العمل، وتهنئ الفرق في كلية  SUNYللمهني في وضع يسمح لهم بالنجاح. يسر جامعة والية نيويورك )

(، وكلية موهوك فالي المجتمعية، وجامعة والية نيويورك SUNY)كلينتون المجتمعية، وجامعة والية نيويورك كوبليسكيل 
( الذين تم اختيارهم في هذه الجولة لتطوير التدريب الهام الذي يمكن أن يلبي متطلبات القوى العاملة في SUNYأوسويغو )
 المنطقة." 

  
"بصفتي رئيًسا للجنة التنمية االقتصادية في الجمعية، يسعدني أن أرى منح القوى العاملة  قال عضو الجمعية هاري برونسون:

االستراتيجية تذهب إلى مثل هذه البرامج المتنوعة. تشمل مجموعة الفرص مجاالت التصنيع المتقدمة والطاقة المتجددة  
تسب اآلن حياة جديدة مع هذه المنح. ستحتفظ هذه المنح  وتجارة البناء التي كانت نيويورك في يوم من األيام رائدة فيها، وستك

بعمالنا المتمرسين، وتعطي المهارات للعمال العاطلين عن العمل باإلضافة إلى منح الشباب تجربتهم العملية األولى. أعلم أن  
ومجتمعاتنا في مستقبل أكثر   التنمية االقتصادية وتنمية القوى العاملة يسيران جنبًا إلى جنب وأن إعالن اليوم سيضع عائالتنا 

 إشراقًا." 
  

"إن تزويد عمال والية نيويورك بمزيد من الفرص للتدريب على العمل أمر ال يقدر بثمن،  قال عضو الجمعية التويا جوينر: 
خاصة بالنسبة ألولئك الموجودين في منطقتي في برونكس. ستمنح هذه المنح اآلالف من المتدربين الفرصة لتعلم المهارات 

 ذات الصلة التي ستعدهم لمهنة مدى الحياة." 
  

: "بصفتي رئيًسا للجنة األعمال التجارية الصغيرة، أسمع باستمرار من  ية ألبرت أ. ستيرب االبنقال عضو الجمعية التشريع 
الشركات أنه في حين أن الطلب على منتجاتها أو خدماتها قوي، إال أنها بحاجة ماسة إلى قوة عاملة إضافية تسمح لشركاتها 

القوى العاملة واألجر مقابل األداء في تعزيز تدريبهم على مسار  بالنمو." "ستساعد الجولة الثانية من منح رأس المال لتنمية 
التوظيف. يعد تقديم هذه المنح مكسبًا لمجتمعاتنا ألنه يساعد الناس على تأمين عمل مربح ويوفر ألصحاب العمل القوى العاملة  

لعاملة االستراتيجية على عملهم الالزمة. أحيي الحاكمة كاثي هوكول، ووكالة إمباير ستيت للتطوير ومكتب تنمية القوى ا
  المستمر واستثمارهم في القوى العاملة في الوالية."

  
   حول شركة إمباير ستيت للتطوير

( هي وكالة التنمية االقتصادية الرئيسية في نيويورك.  Empire State Development, ESDإن تنمية إمباير ستيت ) 
مة في تعزيز اقتصاد قوي ومتنامي، وتشجيع خلق فرص عمل وفرص اقتصادية  تتمثل مهمة التعليم من أجل التنمية المستدا

جديدة، وزيادة اإليرادات للدولة وبلدياتها، وتحقيق اقتصادات محلية مستقرة ومتنوعة. من خالل استخدام القروض والمنح  
المستدامة إلى تعزيز االستثمار  واإلعفاءات الضريبية وأشكال أخرى من المساعدة المالية، يسعى التعليم من أجل التنمية 

  ESDالتجاري الخاص والنمو لتحفيز خلق فرص العمل ودعم المجتمعات المزدهرة في جميع أنحاء والية نيويورك. كما أن 
 Iهي أيًضا الوكالة اإلدارية الرئيسية التي تشرف على مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية لوالية نيويورك وتسويق "

LOVE NYلعالمة التجارية السياحية الشهيرة في الوالية. لمزيد من المعلومات حول المجالس اإلقليمية ووكالة إمباير  "، ا
   .www.esd.ny.govو  www.regionalcouncils.ny.govستيت للتطوير، يرجى زيارة 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Foffice-strategic-workforce-development&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0dd124076f684b64b64708db1b5331c8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638133816362731946%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rLJrXHI7MLD4nghFEBpvCbAxdcswngrS6OjQs%2F32zSQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regionalcouncils.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0dd124076f684b64b64708db1b5331c8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638133816362731946%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6ltKhJ8KdnSfJ8gv5Iff33EXEPox8xsNe5I3jLsFChs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0dd124076f684b64b64708db1b5331c8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638133816362731946%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jaEvQwFfqDfa2XiFuxOKg8qIcW%2BHim%2BzZJx%2FCYlYXcE%3D&reserved=0
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