
 
 גאווערנער קעטי האקול   3/2/2023 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט צווייטע רונדע פון אפיס פון סטראטעגישע ארבעטסקראפט  
  מיליאן דאלאר 7אנטוויקלונג גרענט מיט סך הכל פון מער פון 

  
מיליאן דאלאר אין פובליק/פריוואטע   6.3פערצן פראיעקטן איבער'ן סטעיט וועלן אויסנוצן איבער 

   ביזנעס שותפים 100ענירטע ארבייטער פאר איבער טר 3,700פינאנצירונג צו שטיצן איבער 
  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז די ניו יארק סטעיט אפיס פון סטראטעגישע  
( האט געשאנקען מער  Office of Strategic Workforce Developmentארבעטסקראפט אנטוויקלונג )

די  מיליאן דאלאר אין גרענטס פאר אכט פראיעקטן איבערן סטעיט דורכאויס די צווייטע רונדע פון  7פון 
 Capital and Pay forארבעטסקראפט אנטוויקלונג 'אינוועסטירונג און באצאלונג פאר תוצאות' )

Performance ארבייטער   3,700( גרענט פראגראמען. די גרענטס וועלן שטיצן די טרענירונג פון איבער
  100דורך צוזאמענארבעט צווישן קערפערשאפטן וועלכע פירן דורך טרענירונג און מער פון 

ארבעטסגעבער שותפים אין פעלדער ווי פארגעשריטענע מעניופעקטשורינג, באנייבארע ענערגיע, און 
 Empire Stateקאנסטראקשאן. די אפיס, וואס ארבעט אונטער עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט )

Development, ESD און (, איז פאראנטווארטליך צו שטיצן די ארבעטסקראפט אנטוויקלונג פראגראמען
סטאנדארטן צו פארזיכערן אז ניו יארקער זענען צוגעגרייט צו נאכקומען די באדערפענישן און  

 פריאראטעטן פון די היינטיגע ארבעטסגעבער.  
  

האט גאווערנער  "די וויכטיגסטע אינוועסטירונג וואס מיר קענען מאכן איז אין די מענטשן פון ניו יארק, "
יס פון סטראטעגישע ארבעטסקראפט אנטוויקלונג וועט שטיצן די  "אונזער נייע אפ האקול געזאגט. 

געברויכן פון ניו יארק'ס ביזנעסער בשעת'ן צושטעלן ריסאורסעס צו טרענירונג פראגראמען וועלכע נעמען  
אוועק לאנגיעריגע אפהאלטונגען צו די טרענירונג און סקילס וואס זענען נויטיג כדי צו בליען אינעם  

 נעם צוקונפט."  ארבעטסקראפט פו
  

די ערשטע רונדע פון גרענטס פאר די אפיס פון סטראטעגישע ארבעטסקראפט אנטוויקלונג וואס איז 
מיליאן דאלער און וועט   6געווארן שפעט אינעם פארגאנגענעם יאר, האט געשאנקען איבער  געמאלדן

טרענירטע  3,000מיליאן דאלאר אין פובליק/פריוואטע פינאנצירונג און שטיצן כמעט  4ברענגען איבער 
 ביזנעס שותפים   100ארבייטער פאר איבער 

  
- אר די פערצן פראיעקטן וועלן שטיצן ארבעטסגעבער די גרענטס וואס זענען געשאנקען געווארן היינט פ 

סקילס ארבעטסקראפט טרענירונג פראגראמען, און זיי וועלן באלוינען שעפערישע  -אנגעפירטע, הויכע 
שיטות און בעסטע סטאנדארטן וועלכע נעמען אוועק שטרויכלונגען נויטבאדערפטיגע קאמיוניטיס פון אויך  

ריגע אינוועסטירונג גרענט פראגראם וועט שטיצן די  מיליאן דאלא 35אנטיילנעמען. די 
אינפראסטרוקטורישע באדערפענישן פון קערפערשאפטן וואס פירן דורך ארבעטסקראפט טרענירונג  

מיליאן דאלארדיגע 'באצאלונג   115וואס זוכן צו פארבעסערן אדער פארברייטערן זייערע סערוויסעס. די 
י וועגן צו באקומען פינאנצירונג: בויגזאמע אפערירונג גרענטס  פאר תוצאות' גרענט פראגראם האט צווי

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


וועלכע העלפן ּפרָאוויידערס דעקן פראגראמאטישע קאסטן ווי אנטוויקלען לערנען מאטעריאלן און  
ארומיגע סערוויסעס צו צוגרייטן ניו יארקער מיט סקילס פאר וועלכע עס איז דא א פארלאנג און מיט 

און   -בויאונג גרענטס, א ציפערן-רקענט אין די אינדוסטריע; און קאפאציטעט תעודות וואס ווערן אנע
געטריבענע צוגאנג צו פארמערן אויפגעוויזענע ארבעטסקראפט טרענירונג פראגראמען  -מעסטונגען

באזירטע  -וועלכע פלאצירן אקטיווערהייט גראדואירטע סטודענטן אין גוטע שטעלעס. נוצנדיג תוצאות
רבעטסקראפט טרענירונג ּפראוויידערס באקומען די פינאנצירונג צו פארברייטערן די  גרענטס, וועלן א 

קאפאציטעט פון ערפאלגרייכע פראגראמען מיט הויכע ראטעס פון הצלחה צו אריינשטעלן מענטשן אין  
 דזשאבס און אפעקטיווע ארומוויקלונג סערוויסעס.  

  
ן קאמישאנער האופ נייט האט געזאגט, , אוCEOעמפייער סטעיט דעוועלאּפמענט פרעזידענט, 

"אונזער אפיס פון סטראטעגישע ארבעטסקראפט אנטוויקלונג מאכט קלוגע און סטראטעגישע  
אינוועסטירונגען אין פראגראמען וואס וועט צושטעלן פאר ניו יארק סטעיט'ס ארבעטסקראפט די געצייג  

דע ביזנעס קלימאט. דורכן פאקוסירן אויף  וואס זיי דארפט צו זיין ערפאלגרייך אין א שטענדיג טוישנ
געזוכטע סקיל און האנדל וואס מען דארף האבן היינט ווי אויך מארגן, שטעלן מיר צו נויטיגע ציגל צו בויען 

 יעצט און פאר צוקונפטיגע דורות."  
  

  רונדע צוויי געשאנקענע:
  

( אפערירונג Pay for Performance, P4Pקעפערשאפטן צו באקומען באצאלונג פאר תוצאות ) 
  גרענטס:

  
מאוהאק וואלי קאמיוניטי   :$976,000 -מאוהאק וואלי   -מאוהאק וואלי קאמיוניטי קאלעדזש 

ן  קאלעדזש'ס פעסט טרעק טרענירונג פראגראם איז געמאכט צו העלפן יונגע ערוואקסענע וואס וואלט 
אנדערש נישט געקענט ארויסקומען פון ארימקייט צו פארזיכערן פעסט טרעק טרענירונג וואס קען זיי  

אריינשטעלן אין א גוטע קאריערע נאך ווייניגער ווי א יאר פון טרענירונג, בשעת'ן גלייכצייטיג אדרעסירן  
קראפט אנטוויקלונג קריטיש וויכטיגע געברויכן פאר ארבעטער און בויען א דויערהאפטיגע ארבעטס

וועט   MVCCסקיל קאריערעס וואס זענען נויטיגע פארן ראיאנ'ס עקאנאמיע. -מאדעל פאר די מיטל
, סטאלעריי, און מעיסאנרי,  CNCבאזירטע טרענירונגען אין מעקאטראניקס, שמעלצן, -צושטעלן סקיל

ס און שטיצן דזשאב בשעת לאקאלע ארבעטסקראפט אנטוויקלונג פארטנערס וועלן אויפנעמען טרעיני
 פלאצירונג באמיאונגען. 

  
דורך א צוזאמענארבעט מיט טרענירונג פארטנער   : $862,000 -פינגער לעיקס   -ראטשעסטער ווארקס 

YAMTEP 'טוט ראטשעסטער ווארקס ,ROC SEEDS   יוגנטליכע נאוויגעיטאר פראגראם צושטעלן
- ארבעט טרענירונג און ערפארונגען וואס פארבינדן אנטיילנעמער צו ערשטע אריינגאנג און מיטל-איידער 

שטאפל ארבעט געלעגנהייטן אין די פארגעשריטענע מעניופעקטשורינג אינדוסטריע. דער פראגראם 
צווייגטע פראקטישע ערפארונגען און ברייטע שטיצנדע  סקיל אנטוויקלונג ווי אויך פאר -גיבט ווייכע 

 סערוויסעס כדי צו באקעמפן באקאנטע באגרעניצונגען צו ארבעט.  
  

- די עדווענסינג אינדוסטריע מיט מייקרא: $729,000 -נארט קאנטרי  -קלארקסאן אוניווערסיטעט 
די קאלעדזש'ס עקזיסטירנדע  רעדענשלס פראגראם ביי קלארקסטאן אוניווערסיטעט וועט פארברייטערן ק 

קרעדענשעלינג פראגראם אריינצונעמען קורסן אין עדווענסד מעניופעקטשורינג, ריינע טעק, און  -מייקרא
פארלאנג -אויפנאמע גראדואירטע אין הויכע -פאר -קאנסטראקשאן וואס וועט רעזולטירן אין גרייט 

כקומען די געברויכן פון אינדוסטריע קרעדענשעלס ווערן אנטוויקלט צו נא-פעלדער. די נייע מייקרא
באזירטע -פארטנערס, וועלכע האבן זיך פארפליכטעט צו שטיצן קוריקיולום דעזיינס, צושטעלן ערפארונג

 לערנען געלעגנהייטן, און אינטערוויואירן פראגראם גראדואירטע. 
  



סאשעל  דער  :$485,200 -קאפיטאל ראיאן  -סאשעל ענטערפרייז און טרענירונג צענטער 
( בוי אויף  Social Enterprise and Training Center, SEATענטערפרייז און טרענירונג צענטער )

-מאכערס פראגראם וועט צושטעלן פארצווייגטע טרענירונג צו ערלויבן היסטאריש-יונגע פילם
נדוסטריעס באגרעניצטע יונגע מענטשן צו נאכגיין קאריערעס אין די פילם און ווידעא פראדוצירונג אי

בשעת'ן העלפן וואקסן און מאכן פארשידנארטיג די קאפיטאל ראיאן'ס פילם פראדוקציע געזעלשאפט.  
SEAT   וועט צושטעלן גענצליכע ארומוויקלונג סערוויסעס צו פארמערן אנטיילנעמער ערפאלג, בשעת

ושטעלן אינטערנשיפס אינדוסטריע פארטנערס האבן זיך פארפליכטעט צו העלפן אין קוריקיולום דעזיין, צ
 אדער ווארקשאפס, און צו אינטערוויואירן פראגראם גראדואירטע.  

  
SUNY  דער אינסטראקטער בוטקעמפ ביי   :$340,963 -צענטראל ניו יארק  -אסוועגאSUNY 

אסוועגא וועט זיין א צוזאמענארבעט צווישן אינדוסטריע, ארבעטסקראפט אנטוויקלונג און עדיוקעישאן  
אין די צענטראל ניו יארק ראיאן צו פארברייטערן די צאל אינסטראקטערס וואס זענען   פארטנערס

אוועילעבל פאר אנדערע ארבעטסקראפט טרענירונג פראגראמען אזוי ווי סירעקיוס בילד און  
טרענירונג  -צו-ניי 120טרעידספיוטשער. דער אינסטראקטער בוטקעמפ וועט אויסשטאפירן א געשאצטע 

יט סקילס אין פעדאגאגיע, אינסטראקשאנעל טעכנאלאגיע, און שאפן ארייננעמענדע  פראפעסיאלן מ 
לערנען פלעצער כדי צו שטיצן פראגראמען וואס וועלן שטיצן די שנעלע וואוקס פון די מעניופעקטשורינג 

 סעקטאר אינעם ראיאן.  
  

יונייטעד וועי אוו לאנג איילענד'ס פאוער   : $249,000 -לָאנג איילַאנד  -יונייטעד וועי אוו לָאנג איילַאנד 
-אפ ווינד, סאלאר און רינועבלס איז אן אומזיסטע טרענירונג פראגראם וואס שאפט וועגן פאר קולטור 

פארשידנארטיגע יונגע ערוואקסענע צו פארזיכערן קאריערס אין באנייבארע ענערגיע, ריינע טעק,  
ופעקטשורינג. דער פראגראם איז אנטוויקלט געווארן  אפשאר ווינט, סאלאר, און פארגעשריטענע מעני

מיט עצות פון אינדוסטריע פארטנערס כדי צו פארזיכערן אז עס ערפולט אינדוסטריע געברויכן, ווי אויך  
 אנערקענטע סקילס.  -שטעלט עס צו פאר טרעיניס אריבערפירבארע און אינדוסטריע 

  
דער צענטער פאר עמפלוימענט   :$193,735  -י  ניו יארק סיט -צענטער פאר ארבעט געלעגנהייטן 

('ס ניו יארק סיטי וועגן צו אפרענטיסשיפ  Center for Employment Opportunity, CEOגעלעגנהייט )
באווירקטע אנטיילנעמער מיט די דזשאב גרייטקייט  - פראגראם וועט צושטעלן פאר אינטערעסירטע יוסטוץ

טיג כדי זיך צו אנשליסן אין א יוניאן אפרענטיסשיפ, און  סקילס און ארבעט ערפארונג וואס איז נוי 
עווענטועל הנאה האבן פון זייערע העכערע וועידזשעס און בעסערע ארבעט סייט זיכערהייט פון יוניאן  

קאנסטראקשאן דזשאבס.  פראגראם אנטיילנעמער ווערן צוגעשטעלט באצאלטע טראנזישאנעל ארבעט 
טיים ארבעט  -ון א דזשאב דעוועלאפער צו העלפן אידענטיפיצירן פולגעלעגנהייטן, א דזשאב קאוטש, א

 געלעגנהייטן נאך פראגראם פארענדיגונג.  
  

דער צענטער פאר עמפלוימענט   :$168,750 -מערב ניו יארק   -צענטער פאר ארבעט געלעגנהייטן 
('ס באפעלא וועגן צו אפרענטיסשיפ פראגראם וועט צושטעלן פאר אינטערעסירטע  CEOגעלעגנהייט )

באווירקטע אנטיילנעמער מיט די דזשאב גרייטקייט סקילס און ארבעט ערפארונג וואס איז נויטיג -יוסטוץ
כדי זיך צו אנשליסן אין א יוניאן אפרענטיסשיפ, און עווענטועל הנאה האבן פון זייערע העכערע  

שעס און בעסערע ארבעט סייט זיכערהייט פון יוניאן קאנסטראקשאן דזשאבס.  פראגראם וועידז
אנטיילנעמער ווערן צוגעשטעלט באצאלטע טראנזישאנעל ארבעט געלעגנהייטן, א דזשאב קאוטש, און א  

טיים ארבעט געלעגנהייטן נאך פראגראם  -דזשאב דעוועלאפער צו העלפן אידענטיפיצירן פול
 פארענדיגונג. 

  
דער נָארט קאנטרי טשעימבער   :$125,000 -נָארט קאנטרי  -נארט קאנטרי טשעימבער אוו קאמערס 

אפצאל, פארצווייגטע פראגראם וואס ווערט  -פון-אוו קאמערס'ס שמעלצונג טרענירונג איז א פריי
עט  צוגעשטעלט אין פארטנערשיפ מיט קלינטאן קאמיוניטי קאלעדזש און לינקאלן עלעקטריק וואס וו 



געשולטע שמעלצערס. דער פראגראם איז  -העלפן נאכקומען לאקאלע אינדוסטריע פארלאנג פאר העכסט 
געווארן אנטוויקלט פאר, און אין באראטונג מיט, לאקאלע פארגעשריטענע מעניופעקטשורינג און  

זאפארטיגע אמטן פאר   50טראנספארטאציע עקוויּפמענט מעניופעקטשורערס, וועלכע האבן איבער 
 גראדואירטע.  

  
SUNY  $86,400 -מאוהאק וואלי   - קאבעלסקיל: SUNY  קאבלסקיל'ס מילכיגס פראצעסירונג

עמפלוימענט זיכערהייט  -בוטקעמפ וועלן צושטעלן פאר עסנווארג פראצעסירונג ארבעטסקראפט איידער 
מילך אינדוסטריע  און ריינקייט טרענירונג אין טעמעס וואס ווערן באצייכנט אלס קריטיש וויכטיג דורך 

פארטנערס כדי צו צוגרייטן אנטיילנעמער פאר זאפארטיגע ארבעט. געצילטע אויפנעמונג דורך לאקאלע  
ארבעטסקראפט אנטוויקלונג באורדס און רעפיודזשי צענטערן וועלן פארזיכערן אז באגרעניצטע  

 . באפעלקערונגען באקומען א וועג אריין אין די וואקסנדע לאקאלע אינדוסטריע 
  

P4P בויענדע געשאנקענע:-קאפיציטעט  
  

אפצאל טעק טרענירונג, -פון-פער סקאלעס' פריי :$822,000 - ניו יארק סיטי  -פער סקאלעס 
, סייבער זיכערהייט, און  AWS re/Startסופארט,  ITסטיל קורסן אין -אריינרעכענענדיג בוטקעמפ

סאפטוועיר אינדזשענירונג, שאפט קאריערע געלעגנהייטן און עקאנאמישע באוועגונג פאר ניו יארקערס  
וואס האבן נישט בכלל אדער האבן נישט גענוג ארבעט. די טרענירונג און קאריערע אנטוויקלונג 

אז גראדואירטע קענען אדרעסירן  אינפארמירט כדי צו פארזיכערן -סטראטעגיעס זענען ארבעטסגעבער 
טעכנאלאגיע מאדעס און שטייגנדע געברויכן, בשעת'ן אויך שאפן א מער פארשידנארטיגע טאלאנט  

 פייפליין פאר אינדוסטריע פארטנערס.  
  

ברוקלין ארבעטסקראפט   : $201,000 -ניו יארק סיטי  -ברוקלין ארבעטסקראפט אינאוואציע 
" פראדוקציע געהילף טרענירונג פראגראם פארבינדט פארשידנארטיגע  NYאינאוואציע'ס "געמאכט אין 

ניו יארקערס וואס זענען ארבעטסלאז אדער האבן נישט גענוג ארבעט צו קאריערס אין פילם און  
טעלעוויזיע פראדוצירונג דורך צושטעלן פראפעסיאנאלע סקילס און דזשאב גרייטקייט טרענירונג, ווי אויך  

שעה פלאצירונג האטליין. אינאיינעם מיט אויפנעמען גראדואירטע,  -24טריע דורך זייער א וועג צום אינדוס
טוען אינדוסטריע פארטנערס אינפארמירן און געבן טרענירונג און שטעלן צו פראקטישע ערפארונג און  

 מענטארשיפ פאר אנטיילנעמער.  
  

CenterState CEO -  $128,000 -צענטראל ניו יארק: CenterState CEO  ס סירעקיוס סורדזש'
פראגראמען שאפן ארייננעמענדע און פארשידנארטיגע עקאנאמישע וואוקס דורך צושטעלן טרענירונג  

פארלאנג אינדוסטריעס אזוי ווי פארגעשריטענע  -שטאפל קאריערס אין הויכע -פאר אריינגאנג
ג און סייבער  מעניופעקטשורינג, עלעקטרישע מעכאנישע טעכנאלאגיע, קאמפיוטער פראגראמינ

זיכערהייט. די פארברייטערונג פון די פראגראמען וועט צושטעלן א שטארקערע און מער 
טעק" קלאסטער, בשעת'ן צושטעלן פאר  -פארשידנארטיגע טאלאנט פייפליין פאר די לאקאלע "היי

 באצאלטע ארבעט מיט פלאץ פאר וואוקס.  -גראדואירטע א וועג א סטאבילע, גוט 
  

  געשאנקענע: קאפיטאל גרענט
  

וועט   III BOCESקוועסטאר  :$1,645,985 -קאפיטאל ראיאן  - III BOCESקוועסטאר 
טראנספארמירן אן אלטמאדישע פאסיליטי צו א פארגעשריטענע טרענירונג צענטער וואס וועט  

פארלאנג האנדל פראגראמען: א נייע שמעלצונג און מעטאל פאבריצירונג -ארייננעמען צוויי הויכע 
פראגראם, און די עקזיסטירנדע שווערע עקוויּפמענט מעינטענענס און אפערעישאן פראגראם.  

דוסטריע אינטערעסירטע האבן באצייכנט דעם געברויך פאר די פארברייטערונג פון די פראגראמען  אינ



אין די פעלדער, ווי אויך זיך פארפליכטעט צו צושטעלן אינטערנשיפס און אנדערע ערפארונג לערנען  
 געלעגנהייטן פאר טרעיניס. 

  
טרוקטור און פאר די באצאלונג פאר  די אפיס נעמט אקטיווערהייט אן אפליקאציעס פאר די אינפראס

תוצאות גרענט פראגראמען, און זי וועט פארזעצן ארויסצוגעבן גרענטס אויף אן אנגייענדן פארנעם. 
 Consolidated Fundingאפליקאנטן קענען אּפלייען דורך די 'פאראייניגטע פינאנצירונג אפליקאציע' )

Application, CFA ערמינען פאר דעם פראגראם קענען געפונען ווערן אויף די  (, און די אנווייזונגען און ט
ESD  וועבזייטל אויףhttps://esd.ny.gov/workforce . 

  
ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו לעיבאר קאמישינער ראבערטא רערדאן האט געזאגט, 

"גאווערנאר האקול האט ווידעראמאל געוויזן איר געטריישאפט צו אנטוויקלען אן ארבעטסקראפט וואס  
וועט דינען די צוקונפט פון ניו יארק סטעיט. די געלטער וועלן העלפן ארבעטערס וואס זענען נישט גענוג 

העלפן ביזנעסער  פארטרעטן און האבן נישט גענוג ארבעט צו אריינגיין אין גוטע קאריערס בשעת'ן 
פארזיכערן די טאלאנט וואס זיי דארפן האבן כדי צו וואקסן. דער אינציאטיוו איז א געווינס פאר ביידע  

 צדדים, עס העלפט ניו יארק סטעיט'ס ארבעטסקאפט און שטיצן אונזער קרעפטיגע עקאנאמיע." 
  

SUNY האקול'ס פירערשאפט,  , "א דאנק גאווערנער טשאנסלער זשאן ב. קינג דזשר. האט געזאגט
טוען ביזנעסער, עדיוקעישאן, און סטעיט אגענטורן געפירט דורך די עמפייער סטעיט דעוועלאּפמענט און  

די דעפארטמענט אוו לעיבאר פארזיכערן אז ניו יארקערס וועלכע זענען גרייט פאר א קאריערע  
פרידן צו אנטיילנעמען אין די  איז צו SUNYטשאלענדזש זענען אין א פאזיציע צו זיין ערפאלגרייך.  

קאבעלסקיל, מאוהאק וואלי   SUNYארבעט, און גראטולירט די טיעמס ביי קלינטאן קאמיוניטי קאלעדזש, 
אסוועגא וועלכע זענען אויסגעוועלט געווארן אין די רונדע צו אנטוויקלען   SUNYקאמיוניטי קאלעדזש, און 

 ארבעטסקראפט פאדערונגען פונעם ראיאן."  די קרעפטיגע טרענירונג וואס קען נאכקומען די
  

"אלץ טשעיר פון די אסעמבלי'ס עקאנאמישע  אסעמבלי מיטגליד הערי בראנסאן האט געזאגט, 
(, בין איך צופרידן צו זען די סטראטעגישע Economic Development Committeאנטוויקלונג קאמיטע )

פראגראמען. דער אויסוואל פון געלעגנהייטן   ארבעטסקראפט גרענטס גיין צו אזעלכע פארשידנארטיגע 
נעמען אריין פארגעשריטענע מעניופעקטשורינג, באנייבארע ענערגיע, און קאנסטראקשאן האנדל  

געגנטער וואס ניו יארק איז אמאל געווען דער פירער, וועט אצינד באקומען נייע לעבן מיט די אווארדס. די  
עמפלויד ארבעטערס ווי -ארבעטערס, געבן סקילס פאר אנדער  גרענטס וועלן אנהאלטן אונזערע פעאיגע 

אויך געבן פאר יוגנטליכע זייער ערשטע ארבעטס ערפארונג. איך ווייס אז עקאנאמישע אנטוויקלונג און  
ארבעטסקראפט אנטוויקלונג גייען האנט ביי האנט און די היינטיגע מעלדונג וועט שטעלן אויפן וועג  

 אונזערע קאמיוניטיס פאר א שענערע צוקונפט." אונזערע פאמיליעס און 
  

, "צושטעלן פאר ניו יארק סטעיט ארבעטערס מער געלעגנהייטן  אסעמבלימיטגליד לאטאיא דזשוינער
פאר ארבעטס טרענירונג איז גאר ווערדפול, ספעציעל פאר די אין מיין דיסטריקט אין די בראנקס. די  

גרענטס וועלן געבן פאר טויזנטער ארבעטער די געלעגנהייט צו לערנען רעלעוואנטע סקילס וואס וועלן זיי  
 עבנסלענגליכע קאריערע." צוגרייטן פאר א ל

  
אלס טשעיר פון די קליינע ביזנעסער  אסעמבלימיטגליד אלבערט סטורפ דזשר. האט געזאגט, "

קאמיטעט, הער איך כסדר פון ביזנעסער אז כאטש דער פארלאנג פאר זייערע פראדוקטן אדער  
סערוויסעס זענען הויך, דארפן זיי דרינגענד האבן נאך ארבעטערס וואס וועלן ערלויבן זייערע פירמעס צו 

ויקלונג קאפיטאל און באצאלונג פאר  וואקסן. "דער צווייטער רונדע פון ארבעטסקראפט אנטו 
פערפארמענס גרענטס וועט העלפן באפעסטיגן זייער טרענירונג צום עמפלוימענט פייפליין. צושטעלן די  
גרענטס איז א געווינס פאר אונזערע קאמיוניטיס ווייל עס העלפט מענטשן פארזיכערן גוטע ארבעט און 

זיי דארפן. איך אפלאדיר גאווערנאר קעטי האוקאל,   שטעלט צו פאר ארבעטסגעבער די ארבעטערס וואס

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


עמפייער סטעיט דעוועלאּפמענט און די אפיס פון סטראטעגישע ארבעטסקראפט אנטוויקלונג פאר זייער 
  אנגייענדע ארבעט און אינוועסטירונג אין די סטעיט'ס ארבעטסקראפט."

  
   איבער עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט

( איז ניו יארק'ס הויפט עקאנאמישע אנטוויקלונג אגענטור. די  ESDועלאּפמענט )עמּפייער סטעיט דעו
איז צו שטיצן און אונטערהייבן אן אויפגעלעבטע און וואקסנדער עקאנאמיע, דערמוטיגן   ESDמיסיע פון 

דאס שאפן פון נייע דזשאבס און עקאנאמישע געלעגנהייטן, העכערן איינקונפט פאר׳ן סטעיט און אירע  
ניציפאליטעטן, און דערגרייכן סטאבילע און אויסגעברייטערטע ארטיגע עקאנאמיעס. דורכן נוצן  מו

צו פארמערן   ESDהלוואות, גרענטס, טעקס קרעדיטס און אנדערע סארטן פינאנציעלע הילף, שטרעבט  
בליהענדע   פריוואטע ביזנעס אינוועסטירונג און וואוקס צו טרייבן דאס שאפן פון נייע דזשאבס און שטיצן

איז אויך דער הויפט אדמיניסטראטיווע אגענטור וואס  ESDקאמיוניטיס איבער גאנץ ניו יארק סטעיט. 
טוהט אויפזען די ניו יארק סטעיט ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס און די מארקעטינג פון  

ר אינפארמאציע איבער ראיאנישע  ״איי לָאוו ניו יארק״, דער סטעיט׳ס איקאנישער טוריזם ברענד. פאר מע
און  ionalcouncils.ny.govwww.regקאונסילס און ׳עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט׳, באזוכט 

www.esd.ny.gov  . 
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