
 
 גאווערנער קעטי האקול   3/13/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט נייע טעכנאלאגיע און רעגולאציעס צו העלפן ארבייטער וועלכע ווערן  
   אהיימגעשיקט פון זייער ארבעט

  
געזעץ וועבזייטל וועט העלפן ארבעטסגעבער שנעלער און גרינגער ארויסגעבן   WARNנייע  

   מעלדונגען פאר ארבייטער אז זיי ווערן אהיימגעשיקט
  

NYSDOL  פארשטערקערט רעגולאציעס צו אויסקלארןWARN געזעץ פאדערונגען פון ביזנעסער  
  

  יאריגע טעכנאלאגיע איינפירונג פלאן-4טייל פון ניו יארק סטעיט לעיבאר דעּפארטמענט'ס  
  
   

האט היינט אנאנסירט פלענער צו עפענען די נייע 'איינגעוואוינען און ווידער  האקולגאווערנער קעטי 
( געזעץ וועבזייטל  Worker Adjustment and Retraining Notification, WARNטרענירן ארבייטער' )

 New York Stateדי לעצטע עררייכונג אין די ניו יארק סטעיט לעיבאר דעּפארטמענט'ס ) —
Department of Labor, NYSDOL די  מאדערניזירן איר טעכנאלאגיע איבער עטליכע יאר( פלאן צו .

מאדערניזירטע פארטאל אויף די אינטערנעט וועט גיבן פאר ביזנעסער די מעגליכקייט צו ארויסגעבן 
אוף' )פאר טעכנישע סיבות( אויף א  -ער אז זיי ווערן אהיימגעשיקט אויף 'לעימעלדונגען פאר ארבייט

שנעלערע און גלאטערע פארנעם, און עס וועט גיבן פאר די ארבייטער מער צייט צו פארשאפן א נייע  
מיטן העלפן אהיימגעשיקטע ארבייטער   NYSDOLדי נייע סיסטעם ווועט אויך העלפן די  ארבעט.

ינדנדיג צו שטיצע סערוויסעס און מיטלען, אריינרעכענענדיג נייע ארבעט און טרענירונג שנעלער, זיי פארב
געזעץ רעגולאציעס   WARNגעלעגנהייטן. די גאווערנער האט אויך אנאנסירט ענדערונגען צו די סטעיט'ס 

ניו יארק סטעיט צו אדרעסירן די ארבעט'ס קלימאט נאך די פאנדעמיע און העלפן פארזיכערן אז דער  
WARN ווערט אויסגעפאלגט. געזעץ  

  
געזעץ רעגולאציעס זענען   WARNגעזעץ וועבזייטל און פארשטערקערונגען צו די   WARN"די נייע 

קריטיש וויכטיגע מאסנאמען צו רעדוצירן די אדמיניסטראטיווע לאסט אויף ביזנעסער בשעת'ן גיבן פאר 
"דורכן מאדערניזירן סיסטעמען  געזאגט. האקולהאט גאווערנער ניו יארקער אין נויט ברייטע שטיצע", 

און רעגולאציעס ביי די לעיבאר דעּפארטמענט, נעמט מיין אדמיניסטראציע אונטער מאסנאמען פון די 
הונדערט צו מאכן מער איינפאך און גלאט די פראצעדורן, פארבעסערן די קאסטומער - 'סטע יאר21

ס מיט ארבעט געלעגנהייטן וועלכע וועלן זיי סערוויס און בעסער פארבינדן ניו יארקער וועלכע זוכן דזשאב
  גיבן סיפוק."

  
ניו יארק סטעיט לעיבאר דעּפארטמענט קאמישאנער, ראבערטא ריערדאן, האט געזאגט,  

"פארבעסערן די ערפארונג פון באניצער איז א הויפט פריאריטעט פאר די דעּפארטמענט, און דאס  
אונז ערפילן די מיסיע. די לעצטיגע פארבעסערונגען וועלן   אונטערנעמען טעכנאלאגישע לייזונגען העלפט

העלפן ארבעטסגעבער גיבן א פריע ווארענונג איבער אפשפארונגען און איבערן אהיימגעשיקט ווערן.  
פריע ווארענונגען העלפן פארקורצערן די צייט ווי לאנג ארבייטער נעמען ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס  
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עדוצירט עס די אחריות פון דעם ארבעטסגעבער אין פארבינדונג מיטן בענעפיטן, און דערמיט ר
אהיימשיקן ארבייטער. מיר ווילן זיכער מאכן אז יעדער באטראפענער ארבעטער האט יעדע מעגליכע  

   מיטל זיך צו קענען פארזיכערן נייע קאריערעס שנעלערהייט."
  

געזעץ וועבזייטל וועט ערלויבן ארבעטסגעבער צו אריינגעבן דאקומענטן,   WARNדי מאדערניזירטע 
איבערגעבן ליסטעס פון באטראפענע ארבייטער און שיקן אנדערע אינפארמאציע דירעקט צו די 

NYSDOL   שנעלערהייט. די מאדערניזירונגען זענען אויסגעשטעלט צו העלפן ארבעטסגעבער צו גיבן
ער צייט צו זוכן און אריבערגיין צו נייע ארבעט געלעגנהייטן אדער צו  פאר באטרעפנדע ארבייטער מ

אריינגיין אין ארבעטסקראפט טרענירונג פראגראמען צו קענען טרעפן נייע קאריערעס. איינמאל א  
WARN  געזעץ מעלדונג ווערט אריינגעגעבן, ארבעטNYSDOL ס דיוויזיע פון ארבעטסקראפט און'

( מיט לאקאלע  Division of Workforce and Employment Solutionsבאשעפטיגונג לייזונגען )
ארבעטסקראפט אנטוויקלונג באורדס, פארמישטע פארטייען אין די קאמיוניטי און מיט ביזנעסער צו  

די   שנעלערהייט פארבינדן באטראפענע ארבייטער מיט נייע קאריערעס און דזשאב געלעגנהייטן.
   געעפנט ווערן קומענדיגע חודש. וועבזייטל איז ערווארטעט צו 

  
אדער   50געזעץ פארלאנגט פון פריוואטע ביזנעס ארבעטסגעבער מיט  WARNדער ניו יארק סטעיט 

טעג בעפארן אפשליסונגען, אהיימשיקן   90געזעץ מעלדונג  WARNטיים ארבייטער צו גיבן א -מער פּול
מערערע ארבייטער, זיך אריבערציהען צו אנדערע לאקאציעס און געוויסע רעדוקציעס אין ארבעט'ס 

   שעה'ן.
  

געזעץ  WARNערהאלטן א פרעצענדענטלאזע צאל פון  NYSDOLדורכאויס די פאנדעמיע האט די 
באטרעפנדיג   2,170צו  2019ארבייטער אין  27,858באטרעפנדיג  430מעלדונגען, וואקסנדיג פון 

  .2020ארבייטער אין  240,001
  

די נארוואס פארשטערקערטע רעגולאציעס קלארן אויס וויאזוי ארבעטן פונדערווייטנס איז משפיע אויף 
י שפראך פשוט'ער צו זיכער מאכן אז ביזנעסער  געזעץ און עס מאכט ד  WARNדאס אויספאלגן דעם 

פארשטייען בעסער זייערע פליכטן. קאמענטארן איבער די פארגעשלאגענע רעגולאציעס ווערן יעצט  
אנגענומען, און ניו יארקער זענען פארבעטן צו איבערלאזן זייערע קאמענטארן דורכן שיקן אן אימעיל צו  

regulations@labor.ny.gov.  
  

יאריגע  -4'ס אנגייענדע NYSDOLגעזעץ וועבזייטל איז טייל פון די  WARNדי עפענונג פון די 
סטראטעגישע מאדערניזאציע פלאן צו רעדוצירן די צאל טעלעפאן רופן, פארבעסערן די ערפארונג פאר  

מענטשן און שנעלערהייט פארבינדן ניו יארקער מיט ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס בענעפיטן. די  
NYSDOL  טעכנאלאגיע סערוויסעס ארבעט יעצט מיט די ניו יארק סטעיט אפיס פון אינפארמאציע

(Office of Information Technology Services:צו אנטוויקלען און איינפירן )  

א נייע ראבאטישע פאראייניגטע קאנטאקט צענטער צו ענטפערן ספעציפישע פראגן איבער  •
   קאסטומער קלעימס.

   א מאדערניזירטע בויגנס פארוואלטונג סיסטעם פאר שנעלערע פראצעסירונג. •

טרענירונג צו פארבעסערן  NYSDOLאן איבערגעמאכטע אינערליכע סיסטעם צו פארבעסערן די  •
   די ווירקזאמקייט פון די קלעימס פראצעדור.

   מעינפרעים. UIא נייע מאדערנע סיסטעם צו ערזעצן די פארעלטערטע  •

בעט מיט  אוועקשטעלן א נייע אפעראציע מאדעל צו פארבעסערן און פארמערן די צוזאמענאר •
   קליענטן.

  
   . פאקטן בלאט WARN'ס NYSDOL, לייענט די  WARNפאר מער אינפארמאציע איבער 
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