
 
 KATHY HOCHULگورنر   3/2/ 2023 فوری ریلیز کے لیے: 

 
 

نے سٹریٹجک افرادی قوت کی ترقیاتی گرانٹ کے ایوارڈز کے دفتر کی جانب سے دوسرے راؤنڈ   HOCHULگورنر 
  $ ملین سے زیادہ ہے7کا اعالن کیا ہے جس کی کل رقم 

  
$ ملین سے زیادہ حاصل ہوں گے، جس سے  6.3پوری ریاست میں چودہ پروجیکٹس کو سرکاری/نجی فنڈنگ میں 

   زیر تربیت افراد کو معاونت دی جائے گی 3,700سے زائد کاروباری شراکت داروں کے لئے تقریباً  100
  
  

نے آج اعالن کیا کہ ریاست نیویارک دفتر برائے سٹریٹجک ورک فورس ڈویلپمنٹ نے افرادی  Kathy Hochulگورنر 
قوت کے ترقیاتی سرمائے اور ادائیگی کے لیے پرفارمنس گرانٹ پروگرامز کے دوسرے راؤنڈ کے ذریعے ریاست بھر  

ی، قابل تجدید توانائی اور  $ ملین سے زیادہ کی گرانٹ دی ہے۔ یہ گرانٹس جدید صنعت کار7میں چودہ منصوبوں کو 
سے زیادہ آجروں کے شراکت داروں کے درمیان  100تعمیرات جیسے شعبوں میں تربیت فراہم کرنے والوں اور 

سے زیادہ کارکنوں کی تربیت میں معاونت کریں گی۔ ایمپائر اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے تحت کام   3,700تعاون کے ذریعے 
ئد کی گئی ہے کہ وہ افرادی قوت کی ترقی کے پروگراموں اور طریقوں کی  کرنے والے اس دفتر پر یہ ذمہ داری عا 

معاونت کرے تاکہ یہ امر یقینی بنایا جا سکے کہ نیویارک کے لوگ جدید دور کے آجران کی ضروریات اور ترجیحات  
 کو پورا کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہیں۔ 

  
نے   Hochulگورنر ارک کے لوگوں پر کی جا سکتی ہے،" "ہم سب سے اہم سرمایہ کاری جو کر سکتے ہیں وہ نیوی

"ہمارا نیا دفتر برائے سٹریٹجک ورک فورس ڈویلپمنٹ، نیویارک کے کاروباری اداروں کی ضروریات پوری کرے کہا۔ 
گا جبکہ ایسے تربیتی پروگراموں کو وسائل فراہم کرے گا جو مستقبل کی افرادی قوت میں ترقی النے کے لیے تربیت  

 ر رہے ہیں۔" اور ضروری مہارتوں کی راہ میں حائل دیرینہ رکاوٹوں کو دور ک
  

  اعالن کیا گیا تھا،نئے دفتر برائے سٹریٹجک ورک فورس ڈویلپمنٹ کے لیے ایوارڈ کا پہال راؤنڈ کہ گزشتہ سال جس کا 
دہ کا فائدہ پہنچے  $ ملین سے زیا 4$ ملین سے زیادہ کا ایوارڈ دیا گیا تھا اور اس کو عوامی/نجی فنڈنگ میں 6اس میں 
 زیِر تربیت افراد کی مدد کرے گا۔  3,000سے زیادہ کاروباری شراکت داروں کے لیے تقریباً  100گا اور 

  
آج چودہ پروجیکٹس کو دی جانے والی گرانٹس، آجر حضرات کے ذریعے چلنے والے، اعلٰی ہنر مند افرادی قوت کے 

د طریقوں اور بہترین طریقوں کو انعام سے نوازیں گی جو زیادہ محتاج تربیتی پروگرامز میں معاونت کریں گی اور جدی
ملین کا کیپٹل گرانٹ پروگرام افرادی  35کمیونٹیز کے لیے شرکت کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو کم کرتی ہیں۔ $

انا یا ان میں  قوت کی تربیت فراہم کرنے والوں کی سرمائے کی ضروریات پوری کرے گا جو اپنی خدمات کو بہتر بن 
$ ملین کی ادائیگی کے دو فنڈنگ ٹریکس ہیں:  115اضافہکرنے کے خواہاں ہیں۔ کارکردگی گرانٹ پروگرام کے لئے 

لچکدار آپریٹنگ گرانٹس جو پروگرامی اخراجات جیسے نصاب کے ترقیاتی کام اور متعلقہ خدمات کو پورا کرنے میں 
کے شہریوں کو مطلوبہ مہارتوں اور صنعت میں قابِل قبول اسناد کے ساتھ  فراہم کنندگان کی مدد کرتی ہیں تاکہ نیویارک

اور میٹرکس سے چلنے واال نقطہ نظر تاکہ ثابت شدہ  - تیار کیا جا سکے؛ اور صالحیت سازی کے ایوارڈز، ایک ڈیٹا 
ں جگہ دیتا ہے۔  افرادی قوت کے تربیتی پروگراموں کو بڑھایا جائے، فعال طور پر گریجویٹس کو اچھی مالزمتوں می

کامیابی کی بنیاد پر ایوارڈز کو بروئے کار التے ہوئے، افرادی قوت کے تربیت فراہم کنندگان کو اعلٰی تقرری کی  
 شرحوں اور موثر متعلقہ خدمات کے ساتھ کامیاب پروگراموں کی صالحیت کو بڑھانے کے لیے فنڈنگ دی جائے گی۔ 

  

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


"ہمارے دفتر برائے سٹریٹجک ورک  نے کہا، Hope Knightر کمشنر او CEOامپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ کی صدر، 
فورس ڈویلپمنٹ کی جانب سے ایسے پروگراموں میں ذہانت اور حکمِت عملی سے سرمایہ کاری کی جا رہی ہے جو  

 ریاست نیویارک کی افرادی قوت کو ایسے ٹولز فراہم کریں گے جو بدلتے ہوئے کاروباری ماحول میں کامیابی کے لیے
انہیں درکار ہیں۔ آج اور کل کی ضرورت، مطلوبہ مہارتوں اور تجارتوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، ہم ایسے 
ضروری تعمیراتی بالکس فراہم کر رہے ہیں جن کی ضرورت آج بھی ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی اس کی  

 ضرورت ہے۔" 
  

   دوسرے رأونڈ کے ایوارڈ حاصل کنندگان:
  

   ( آپریٹنگ گرانٹ کا ایوارڈ حاصل کرنے والے:Pay for Performance, P4Pپے فار پرفارمنس )
  

موہاک ویلی کمیونٹی کالج کا فاسٹ ٹریک تربیتی پروگرام    $:976,000 - موہاک ویلی  -موہاک ویلی کمیونٹی کالج  
ں ہوتے کہ غربت سے نکل کر تیز رفتار  نوجوان بالغوں کی مدد کے لیے تیار کیا گیا ہے جو بصورت دیگر اس قابل نہی 

تربیت حاصل کر سکیں جو انہیں ایک سال سے قلیل مدت کی تربیت کے بعد کسی اچھے کیریئر میں شامل کر دے، 
جبکہ ساتھ ہی ساتھ کارکنوں کے لیے آجر کی اشد ضروریات پوری کی جائیں اور درمیانی مہارت والے کیریئر کے 

 MVCCویلپمنٹ ماڈل بنایا جائے جو خطے کی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیے ایک پائیدار ورک فورس ڈ
، کارپینٹری، اور تعمیرات میں مہارت پر مبنی تربیتیں فراہم کرے گا، جبکہ مقامی افرادی  CNCمیکاٹرانکس، ویلڈنگ، 

وں میں معاونت  قوت کے ترقیاتی شراکت دار، زیِر تربیت افراد بھرتی کریں گے اور مالزمت کی تقرری کی کوشش 
 کریں گے۔ 

  
کے ساتھ تعاون  YAMTEPتربیتی پارٹنر  $:862,000 -فنگر لیکس  -( Rochester Worksراچیسٹر ورکس )

یوتھ نیویگیٹر پروگرام قبل از مالزمت کی تربیت اور تجربات فراہم  ROC SEEDSکے ذریعے، راچیسٹر ورکس کا 
کرتا ہے جو شرکاء کو صنعت کاری کی جدید انڈسٹری میں داخلے اور درمیانی درجے کے روزگار کے مواقع سے  

خدمات   مربوط کرتا ہے۔ یہ پروگرام ذاتی مہارتوں کی تشکیل سازی کے ساتھ گہرا براہ راست تجربہ اور وسیع معاونتی
 فراہم کرتا ہے تاکہ مالزمت کی راہ میں آنے والی میں عام رکاوٹوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ 

  
کالرکسن یونیورسٹی میں مائیکرو اسناد کے پروگرام کے ساتھ $: 729,000 -شمالی کنٹری   -کالرکسن یونیورسٹی 

ملے گی تاکہ جدید صنعت کاری، کلین ٹیک،  ایڈوانسنگ انڈسٹری کالج کے موجودہ مائیکرو اسناد پروگرام کو وسعت 
اور تعمیرات کے کورسز شامل کیے جائیں جس کے نتیجے میں مطلوبہ شعبہ جات میں بھرتی کے لیے تیار گریجویٹس  
میسر آئیں گے۔ یہ نئی مائیکرو اسناد، صنعتی شراکت داروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تیار کی جا رہی ہیں،  

میں معاونت کرنے، تجرباتی تعلیم کے مواقع فراہم کرنے، اور پروگرام کے فارغ التحصیل افراد  جو نصاب کے ڈیزائن
 کے انٹرویو کرنے کے لیے پُرعزم ہیں۔  

  
 Socialسوشل انٹرپرائز اور تربیتی مرکز ) $: 485,200 -دارالحکومتی عالقہ  - سوشل انٹرپرائز اور تربیتی مرکز 

Enterprise and Training CenterSocial Enterprise and Training Center، SEAT میں بلڈ اپ )
ینگ فلم میکرز پروگرام جامع تربیت فراہم کرے گا تاکہ ماضی میں پسماندہ رہنے والے نوجوانوں کے لیے فلم اور 

اور ترقی   ویڈیو پروڈکشن کی صنعتوں میں کیریئر بنانا ممکن ہو سکے جبکہ دریں اثنا فلم پروڈکشن ہب کو متنوع بنانے
شرکت کنندگان کی کامیابی کو حتی االمکان زیادہ کرنے کے لیے جامع متعلقہ  SEATکرنے میں مدد دی جائے۔ 

خدمات فراہم کرے گا، جب کہ صنعت کے شراکت داروں نے نصاب کی تیاری میں مدد کرنے، انٹرن شپس یا 
 رویو کرنے کا عزم کیا ہوا ہے۔  ورکشاپس فراہم کرنے، اور پروگرام کے فارغ التحصیل افراد کا انٹ

  
SUNY  340,963 -مرکزی نیویارک  -اوسویگو:$ SUNY  اوسویگو میں انسٹرکٹر بُوٹ کیمپ، مرکزی نیویارک

کے عالقے میں صنعت، افرادی قوت کی ترقی، اور تعلیمی شراکت داروں کے درمیان ایک باہمی مشترکہ کوشش ہو  
ر جیسے افرادی قوت کے دیگر تربیتی پروگرامز کے لیے دستیاب انسٹرکٹرز کی  گی تاکہ سیراکیوز بلڈ اور ٹریڈز فیوچ

نو از تربیت کے پیشہ ور  120تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ انسٹرکٹر بوٹ کیمپ کی جانب سے ایک اندازے کے مطابق 
گہیں بنائی جائیں گی افراد کو تدریسی، تدریسی ٹیکنالوجی میں مہارتوں سے آراستہ کیا جائے گا اور جامع تدریسی ج 



تاکہ پروگرامز کی معاونت کی جائے جو خطے میں صنعتکاری کے سیکٹر کی تیز رفتار ترقی میں معاون ثابت ہوں  
 گی۔ 

  
یونائیٹڈ وے   $:249,000 -النگ آئی لینڈ  -( United Way of Long Islandیونائیڈ وے آف النگ آئی لینڈ )

آف النگ آئی لینڈ کا پاور اپ ونڈ، سولر اینڈ رینیو ایبلز ایک مفت تربیتی پروگرام ہے جو ثقافتی اعتبار سے متنوع 
نوجوان بالغ افراد کے لیے قابل تجدید توانائی، کلین ٹیک، ساحل سے دور ہوا والی، سولر، اور جدید ترین صنعتکاری  

ے راستے فراہم کرتا ہے۔ یہ پروگرام صنعتی شراکت داروں کے مشورے کے ساتھ  میں کیریئر کو محفوظ بنانے کے لی
تیار کیا گیا تھا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ صنعت کی ضروریات کے مطابق ہے، اس کے عالوہ تربیت 

 یافتہ افراد کو قابل منتقلی مہارتیں اور صنعت میں مسلمہ مہارتیں فراہم کرتا ہے۔  
  

  - نیویارک شہر   -( Center for Employment Opportunitiesز برائے روزگار کے مواقع )مرک
( کا نیویارک Center for Employment Opportunity، CEOمرکز برائے روزگار کے مواقع ) :193,735$

ی کی مہارت سٹی پاتھ ویز ٹو اپرنٹس شپ پروگرام، دلچسپی رکھنے والے انصاف متاثرین شرکا کو مالزمت کی تیار
اور کام کے لیے درکار تجربہ فراہم کرے گا تاکہ وہ یونین کی اپرنٹس شپ میں شامل ہوں، اور آخر کار یونین کی  

تعمیراتی مالزمتوں کی زیادہ اجرت اور کام کی جگہ پر موجود بہتر حفاظت سے لطف اندوز ہوں۔ پروگرام کی تکمیل  
کام کا موقع، ایک مالزمتی کوچ، اور ایک مالزمتی ڈویلپر فراہم کیا   پر، پروگرام کے شرکا کو ایک بامعاوضہ عبوری

 جاتا ہے تاکہ کل وقتی روزگار کے مواقع کی شناخت میں مدد ملے۔ 
  

  -مغربی نیویارک    -( Center for Employment Opportunitiesمرکز برائے روزگار کے مواقع )
( کا بفلو پاتھ Center for Employment Opportunity، CEOمرکز برائے روزگار کے مواقع ) :168,750$

ویز ٹو اپرنٹس شپ پروگرام، دلچسپی رکھنے والے انصاف متاثرین شرکا کو مالزمت کی تیاری کی مہارت اور کام کے 
آخر کار یونین کی تعمیراتی   لیے درکار تجربہ فراہم کرے گا تاکہ وہ یونین کی اپرنٹس شپ میں شامل ہوں، اور

مالزمتوں کی زیادہ اجرت اور کام کی جگہ پر موجود بہتر حفاظت سے لطف اندوز ہوں۔ پروگرام کی تکمیل پر،  
پروگرام کے شرکا کو ایک بامعاوضہ عبوری کام کا موقع، ایک مالزمتی کوچ، اور ایک مالزمتی ڈویلپر فراہم کیا جاتا  

 مواقع کی شناخت میں مدد ملے۔ ہے تاکہ کل وقتی روزگار کے 
  

  -شمالی مملکت  - ( North Country Chamber of Commerceشمالی مملکیت چیمبر آف کامرس )
ملک کے شمالی حصے کا چیمبر آف کامرس کا ویلڈنگ کا تربیتی پروگرام، ایک بال معاوضہ، جامع  :125,000$

کے اشتراک سے پیش کیا گیا ہے جو کہ مقامی صنعت میں اعلٰی  پروگرام ہے جو کلنٹن کمیونٹی کالج اور لنکن الیکٹرک 
ہنر مند ویلڈرز کی طلب کو پورا کرنے میں مدد دے گا۔ اس پروگرام کو صنعت کاری اور نقل و حمل کے سازوسامان 
کے مقامی اعلٰی درجے کے صنعتکاروں کے لیے اور ان کے مشورے سے تیار کیا گیا تھا، جس میں گریجویٹ افراد  

 سے زیادہ فوری مواقع موجود ہیں۔   50لیے  کے
  

SUNY  86,400 -موہاک ویلی   -کوبل اسکل:$ SUNY  کوبل اسکل کا ڈیری پروسیسنگ بُوٹ کیمپ، افرادی قوت
کو قبل از روزگار کی حفاظت اور صفائی ستھرائی کی تربیت فراہم کرے گا جن کی نشاندہی انتہائی اہم کے طور پر 

ڈیری انڈسٹری کے شراکت داروں کی جانب سے کی گئی ہے تاکہ شرکا کو فوری مالزمتوں کے لیے تیار کیا جا 
ی افرادی قوت کے ترقیاتی بورڈز اور پناہ گزین مراکز کے ذریعے ہدف بنائی گئی بھرتی سے اس بات کو سکے۔ مقام

 یقینی بنایا جائے گا کہ اس بڑھتی ہوئی مقامی صنعت میں پسماندہ آبادی کو ایک راستہ فراہم کیا جائے۔  
  

P4P  :کیپیسٹی بلڈنگ ایوارڈ یافتگان   
  

فی اسکوالس کی ٹیوشن فری ٹیک تربیت، جس میں  $:822,000  -ویارک شہر نی  -( Per Scholasفی اسکوالس )
IT  ،معاونت میں بوٹ کیمپ طرز کے کورسزAWS  ،ری/اسٹارٹ، سائبر سیکیورٹی، اور سافٹ ویئر انجینئرنگ

  بےروزگار/ کم روزگار والے نیویارک کے شہریوں کے لیے کیریئر کے مواقع اور معاشی نقل و حرکت پیدا کی جاتی
ہے۔ آجر کی ہدایات پر تربیت اور کیریئر کی ترقی کی حکمت عملیاں تیار کی جاتی ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا  



سکے کہ گریجویٹ کرنے والے افراد اس قابل ہیں کہ ٹیکنالوجی کے رجحانات اور ابھرتی ہوئی ضروریات پوری کر 
 اد کی مزید متنوع کھیپ بھی تیار کی جا رہی ہے۔  سکیں، جبکہ صنعت کے شراکت داروں کے لیے ہنرمند افر

  
  $:201,000  -نیویارک شہر   -( Brooklyn Workforce Innovationبروکلین ورک فورس انوویشن )

" پروڈکشن اسسٹنٹ تربیتی پروگرام، نیو یارک کے متنوع بے روزگار NYبروکلین ورک فورس انوویشن کا "میڈ اِن 
کو پیشہ ورانہ مہارتوں اور مالزمت کی تیاری کے لیے تربیت فراہم کرتے ہوئے، فلم اور  اور کم روزگار والے لوگوں 

گھنٹے کی تقرری ہاٹ الئن کے ذریعے   24ٹیلی ویژن پروڈکشن میں موجود کیریئرز سے جوڑتا ہے، عالوہ ازیں اپنی 
کو بھرتی کرنے کے ساتھ،   صنعت میں قدم جمانے کے لیے ایک راستہ فراہم کرتا ہے۔ پروگرام کے گریجویٹ افراد

 صنعت کے شراکت دار تربیت کی رہنمائی کرتے ہیں اور شرکاء کو براہ راست تجربہ اور سرپرستی فراہم کرتے ہیں۔ 
  

کے سیراکیوز سرج پروگرامز جامع  CEOسینٹر اسٹیٹ کے  $:128,000 -مرکزی نیویارک   - CEOسینٹر اسٹیٹ 
اور متنوع معاشی نمو پیدا کرتے ہیں، جن کے لیے اعلی درجے کی مینوفیکچرنگ، الیکٹریکل مکینیکل ٹیکنالوجی،  

کمپیوٹر پروگرامنگ اور سائبر سیکیورٹی جیسی بے حد مطلوبہ صنعتوں میں ابتدائی سطح کے کیریئرز کے لیے تربیت 
وگراموں کی توسیع سے مقامی "ہائی ٹیک" مجموعے کے لیے ایک مضبوط اور متنوع ہنرمند  فراہم کی جاتی ہے۔ ان پر

کھیپ فراہم کی جائے گی، جبکہ گریجویٹ افراد کے لیے ترقی کی گنجائش دیتے ہوئے مستحکم، اچھی تنخواہ والی  
 مالزمت کی راہیں ہموار کی جائیں گی۔  

  
   کیپیٹل گرانٹ ایوارڈ یافتگان:

  
Questar III BOCES -  1,645,985$ -دارالحکومتی عالقہ: Questar III BOCES   ایک پرانی سہولت کو

ایک جدید ترین تربیتی مرکز میں تبدیل کر دے گا جس میں دو انتہائی مطلوبہ تجارتی پروگرام کروائے جائیں گے: ایک 
لی اور فعالیت کا پروگرام۔ صنعت کے نیا ویلڈنگ اور دھات کی تیاری کا پروگرام، اور موجودہ بھاری سامان کی بحا

اسٹیک ہولڈرز نے، ان شعبوں میں پروگرامنگ کی توسیع کی ضرورت کی نشاندہی کی ہے، ساتھ ہی وہ زیِر تربیت 
 افراد کے لیے انٹرن شپس اور دیگر تجرباتی کام سیکھنے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہیں۔  

  
ے فار پرفارمنس' گرانٹ پروگرامز کے لیے درخواستیں مسلسل قبول کر رہا ہے اور  یہ دفتر فی الوقت 'کیپٹل' اور 'پ

 Consolidatedرولنگ کی بنیاد پر ایوارڈز دینا جاری رکھے گا۔ درخواست دہندگان کنسولیڈیٹیڈ فنڈنگ ایپلی کیشن )
Funding Application, CFAمائی اور آخری  ( کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں اور پروگرام کے متعلق رہن

 پر حاصل کر سکتے ہیں۔   https://esd.ny.gov/workforceکی ویب سائٹ   ESDتاریخوں کی معلومات 
  

نے ایک بار پھر   Hochul"گورنر نے کہا،   Roberta Reardonنیو یارک اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف لیبر کی کمشنر 
ویارک کے مستقبل کی خدمت کرے  ایک ایسی افرادی قوت تیار کرنے کے لیے اپنی لگن کا اظہار کیا ہے جو ریاست نی

گی۔ یہ فنڈنگ کم روزگار والے اور کم نمائندگی والے کارکنوں کو بہترین کیریئر بنانے میں مدد دے گی جبکہ 
کاروباری اداروں کی مدد کرے گی کہ وہ ایسا ہنر حاصل کریں جو انہیں سیکھنا اور بڑھانا چاہیئے۔ یہ اقدام بہت فائدہ  

 یارک کی افرادی قوت کی مدد کرے گا اور ہماری مضبوط معیشت کے لیے معاون ثابت ہو گا۔"  مند ہے، یہ ریاست نیو
  

SUNY  کے چانسلرJohn B. King, Jr،گورنر  . نے کہا"Hochul   کی قیادت کا شکریہ کہ کاروبار، تعلیم، اور
ایمپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ اور محکمۂ لیبر کے زیِر قیادت ریاستی ایجنسیاں اس بات کو یقینی بنا رہی ہیں کہ کیریئر کے 

کو اس کام میں حصہ   SUNYچیلنج کے لیے تیار، نیویارک کے لوگ، کامیابی کی منزل پر پہنچنے کی حالت میں ہیں۔  
  SUNYکوبل اسکل، موہاک ویلی کمیونٹی کالج، اور  SUNYپر خوشی ہو رہی ہے، اور کلنٹن کمیونٹی کالج،  لینے

اوسویگو کی ٹیموں کو مبارکباد پیش کرتا ہے، جنہیں اس راؤنڈ میں کڑی تربیت کی تیاری کروانے کے لیے منتخب کیا 
 ں۔" گیا تھا تاکہ وہ عالقے کی افرادی قوت کی ضروریات پوری کر سکی

  
"اسمبلی کی اقتصادی ترقیاتی کمیٹی کے سربراہ کے طور پر، اس طرح   نے کہا، Harry Bronsonرکن اسمبلی 

کے متنوع پروگراموں کے لیے اسٹریٹجک ورک فورس گرانٹس کی تفویض کاری دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔  
، اور تعمیراتی تجارت کے شعبے شامل ہیں جن میں  مواقع کی انواع و اقسام میں جدید مینوفیکچرنگ، قابل تجدید توانائی

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


نیویارک کبھی ایک رہنما کے مقام پر تھا، جن کو اب ان ایوارڈز سے نئی زندگی ملے گی۔ یہ گرانٹس ہمارے تجربہ کار  
کارکنوں کو برقرار رہنے میں مدد دیں گی، کم مالزمت والے کارکنوں کو ہنرمندی فراہم کریں گی اور ساتھ ہی  

وں کو اپنے کام کا پہال تجربہ حاصل کرنے میں مدد دیں گی۔ میں جانتا ہوں کہ معاشی ترقی اور افرادی قوت کی نوجوان
ترقی شانہ بشانہ چلتی ہے اور آج کے اعالن سے ہمارے خاندان اور ہماری کمیونٹیز ایک روشن مستقبل کے لیے  

 کھڑی ہو جائیں گی۔"  
  

"ریاست نیویارک، خاص طور پر برونکس میں میرے ضلع کے لوگوں کے لیے،  ، Latoya Joynerرکن اسمبلی 
کارکنوں کو مالزمت کی تربیت کے مزید مواقع فراہم کرنا ایک انمول قدم ہے۔ یہ گرانٹس ہزاروں تربیت یافتہ افراد کو 

 ریئرز کے لیے تیار کر دیں گی۔"  متعلقہ مہارتیں سیکھنے کا موقع فراہم کریں گی جو انہیں تمام زندگی کے کی
  

"چھوٹی کاروباری کمیٹی کے سربراہ کے طور پر، میں کاروباری اداروں   . نے کہاAlbert Stirpe Jrرکن اسمبلی 
کی جانب سے مسلسل یہ بات سنتا رہتا ہوں کہ اگرچہ ان کی مصنوعات یا خدمات کی مانگ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ 

رکن اضافی افرادی قوت کے لیے ترس رہے ہیں جس کے نتیجے میں ان کمپنیوں کو ترقی کرنے کا موقع ملے گا' 
نے کہا۔ "ورک فورس ڈویلپمنٹ کیپٹل اور پے فار پرفارمنس گرانٹس کے دوسرے راؤنڈ سے ان   Al Stirpeاسمبلی 

کی تربیت کو روزگار کے لیے تیار کھیپ بننے کے لیے مضبوط ہونے میں مدد ملے گی۔ یہ گرانٹس فراہم کرنا ہماری  
گوں کو فائدہ مند روزگار حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے  کمیونٹیز کے لیے بہت فائدہ مند قدم ہے کیونکہ اس سے لو

، امپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ Kathy Hochulاور آجروں کو ضرورت کے مطابق افرادی قوت میسر آتی ہے۔ میں گورنر 
اور آفس آف اسٹریٹجک ورک فورس ڈویلپمنٹ کو، ان کے جاری و ساری کام اور ریاست کی افرادی قوت میں سرمایہ  

  پر سراہتا ہوں۔"کاری کرنے 
  

   امپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ کے بارے میں
( نیویارک کی سربراہ اقتصادی ترقیاتی ایجنسی ہے۔  Empire State Development, ESDامپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ )

ESD  کا مشن یہ ہے کہ ایک مضبوط اور پھلنے پھولنے والی معیشت کو فروغ دیا جائے، نئی نوکریاں اور اقتصادی
پیدا کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے، ریاست اور اس کی میونسپلٹیز کے لئے ریوینیوز کو بڑھایا جائے، اور   مواقع

مستحکم اور متنوع مقامی اقتصادیات حاصل کی جائیں۔ قرضہ جات، عطیات، ٹیکس کریڈٹس اور دیگر اقسام کی مالی  
ر ترقی کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ  نجی کاروباری سرمایہ کاری او ESDامداد کو بروئے کار ال کر، 

مالزمتی تشکیل کی حوصلہ افزائی کر سکے اور ریاست نیو یارک میں ہر جگہ ترقی کرتی کمیونٹیز کی معاونت کر 
بھی ایک بنیادی انتظامی ایجنسی ہے جو نیویارک کی ریاست کی عالقائی اقتصادی ترقی کی کاؤنسلز اور   ESDسکے۔ 

،" کی تشہیر کی نگرانی کرتی ہے۔ عالقائی کاؤنسلوں اور امپائر سٹیٹ  I LOVE NYحتی برانڈ "ریاست کے مثالی سیا 
اور   www.regionalcouncils.ny.govڈویلپمنٹ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براِہ کرم 

www.esd.ny.gov  مالحظہ کریں۔ 
  

###  
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