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גאווערנאר קעטי האוקאל

גאווערנאר האוקאל אנאסירט אנהויב פון צוזאמענשטעלן א מאפע צו אונטערזוכן די קוואליטעט און
גרייטקייט פון בראָ ודבענד (אינטערנעט) איבערן סטעיט
פובליק געהערן וועלן אפגעהאלטן ווערן צו הערן פונעם פובליק און פון אנדערע פארמישטע
פארטייען
סטעיט זוכט צו אדרעסירן צוטריט צו בראָ ודבענד סערוויס וואס איז נאכאלץ א שוועריגקייט אינעם
גאנצן לאנד
גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט די אנהויב פונם צוזאמענשטעלן א בראָ ודבענד
(אינטערנעט) מפאע צו העלפן ניו יארק'ס ערשטע גרונטליכע שטודיע פון די אויסשפרייטונג פון
בראָ ודבענד איבערן סטעיט כדי צו זעהן די גרייטקייט ,פארלעליכקייט און פרייזן פון שנעלע בראָ ודבענד
סערוויסעס איבערן סטעיט .צו ריכטיג אפמעסטן די אויסשפרייטונג און צוטריט צו בראָ ודבענד סערוויס
איז געווען א שוועריגקייט נישט נאר פאר ניו יארק ,נאר פאר די גאנצע לאנד .די פעדעראלע רעגירונג
איז אויך אינמיטן אן ענליכן שטודיע ,אבער ווי לאנג עס וועט דויערן ביז עס וועט פארענדיגט ווערן איז
נישט קלאר.
"שנעלע אינטערנעט איז די גרעסטע כוח צו אויסגלייכן געלעגנהייטן פאר יעדן אין די היינטיגע וועלט,
וויבאלד דאס איז קריטיש וויכטיג צו צוקומען צו אלע סערוויסעס און אינפארמאציע וואס מיר אלע דארפן
אין אונזערע טעגליכע לעבנס" ,האט גאווערנאר האוקאל געזאגט" .מיט די דורכברעכנדע שטודיע,
וועלן מיר העלפן זיכער מאכן אז יעדע טייל פון די סטעיט – אפגעזעהן פון געאגראפישע און עקאנאמישע
אספעקטן – האט צוטריט צו שנעלע בראָ ודבענד".
אזוי ווי די עקזעקיוטיוו בודזשעט וואס איז דורכגעפירט געווארן פריער היי-יאר האט זיך אונטערגענומען,
וועט די סטעיט פובליק סערוויס קאמיסיע שטודירן די גרייטקייט ,פארלעסליכקייט און פרייזן פון שנעלע
אינטערנעט און בראָ ודבענד סערוויסעס איבערן סטעיט .אלץ טייל פון די פראצעדור ,וועט די קאמיסיע:
•

טרעפן די פלעצער לויט די בלאָ קס וואס ווערן גענוצט דורך די צענזוס וואס באקומען סערוויס פון
אן איינצלנער ּפראָ וויידער און איבערקוקן סיי וועלכע סטעיט רעגולאציעס און געזעצן וועלכע
קענען צוריקהאלטן דאס צושטעלן ברייטע צוטריט צו שנעלע אינטערנעט איבערן סטעיט;

•

איבערקוקן עקזיסטירנע טעכנאלאגיע צו טרעפן לייזונגען וועלכע וועלן די בעסטע ארויסהעלפן
געגנטער וועלכע באקומען נישט גענוג סערוויסעס מיטן באקומען שנעלע אינטערנעט סערוויס
און מאכן רעקאמענדאציעס וויאזוי צו זיכער מאכן אז אזעלכע טעכנאלאגיע ווערט אריינגעלייגט
אין די שוואכערע געגנטער;

•

טרעפן אינצידענטן וואו לאקאלע רעגירונגען האבן וויסן געלאזט פאר די קאמיסיע איבער
אנגעבליכע פארלעצונגען פון א פרענטשייז אפמאך און אינצידענטן ווען אינפארסירונג שריט פון

די קאמיסיע אדער פון די דעּפארטמענט האבן ג עהאט א דירעקטע השפעה אויף די אינטערנעט
צוטריט;
•

טרעפן פלעצער וואו עס איז נישטא גענוג גוטע צוטריט צו שנעלע אינטערנעט און/אדער
בראָ ודבענד סערוויס ,און/אדער וואו עס איז דא א כסדר'דיגע דיגיטאלע 'מחיצה' ,און עס ברענגט
אן נעגאטיווע געזעלשאפטליכע אדער עקאנמישע קאנסעקווענצן אויף די קאמיוניטי; און

•

פראדוצירן און פארעפענטליכן אויף איר וועבזייטל א דעטאלירטע אינטערנעט צוטריט מאפע פון
די סטעיט ,אנווייזנדיג די מאס פון אינטערנעט סערוויס לויט די אדרעס.

די קאמיסיע'ס מאפע וועט אריינרעכענען די שנעלקייטן פון דאַ ונלאָ ודען און פון אָ ּפלאָ ודען אדווערטייזט
און פ אקטיש; די פארלעסליכקייט פון דאַ ונלאָ וד און אָ ּפלאָ וד שנעלקייטן ,אריינרעכענענדיג 'לעיטענסי' –
די צייט פאר דאטא צו אנקומען פון די מקור צו די באנוצער; די סארטן אינטערנעט סערוויסעס און
טעכנאלאגיעס וואס זענען דא צו באקומען ,אריינרעכענענדיג – צווישן אנדערע – דיי על-אָ ּפ ,בראָ ודבענד,
ווייערלעס ,פייבער ,קאָ ועקסיעל אדער סעטאליט; די צאל פון אינטערנעט סערוויס ּפראָ וויידערס וועלכע
אפפערן סערוויס; די פרייז פון אינטערנעט סערוויס וואס איז דא צו באקומען; און פילע אנדערע
אספעקטן וואס די קאמיסיע וועט באשליסן אז זיי זענען וויכטיג איבערצוקוקן.
אנדערש פון פריערדיגע פעדעראלע מאפעס וועלכע זענען געקומען אונטער שארפע קריטיק פארן נישט
זיין פרטיות'דיג און פונקטליך – וועט ניו יארק'ס לעבעדיגע מאפע זיך קאנצעטרירן אויף די סטאטוס פון
בראָ ודבענד סערוויס פאר יעדע אדרעס .אלץ טייל פון די פארשונג האט די קאמיסיע געשיקט בריוון צו
אלע ּפראָ וויידערס אין ניו יארק זיי איינמעלדנדיג אז זי איז אריין אין א קאנטראקט מיט ECC
( Technologiesטעכנאלאגיעס) ,א פירמע באזירט אין ניו יארק סטעיט מיט קענטעניס אין טעכנלאגיע
און קאמיוניקאציע קאנסאלטינג ,וועלכע וועט זוכן דעטאלירטע אינפארמאציע איבער זייערע בראָ ודבענד
סערוויסעס ,אריינרעכענענדיג די ערטער וואו זיי גיבן סערוויס לויט די אדרעס ,אָ ּפלאָ וד און דאַ ונלאָ וד
שנעלקייטן ,נעטוואָ רק אינפראסטראקטור סארט(ן) ,פרייזן און אנדערע נויטיגע ציפערן ,וועלכע וועלן
גענוצט ווערן אלץ א באזיס פאר די בראָ ודבענד מאפע און באריכט.
די קאמיסיע וועט פארעפענטליכן איר באריכט און אירע רעקאמענדאציעס פארן פובליק ביז מאי .2022
די באריכט וועט אריינרעכענען די אלגעמיינע צאל פון וואוינונגען מיט צוטריט צו שנעלע אינטערנעט ,און
עס וועט ווייזן וועלכע געג נטער האבן סערוויס ,האבן נישט בכלל אדער נישט גענוג סערוויס .עס וועט
אויך דורכפירן א ראיאנישע אנקעטע פון אינטערנעט סערוויס פרייזן אין פארגלייך צו די דורכשניטליכע
איינקונפט אין די קאונטי; און סיי וועלכע ציפערן איבער קליענט סאָ בסקריּפשענס .די צוועק פון די
שטוד יע איז צו העלפן באשטימען וועלכע שריט עס פעלן זיך אויס צו זיכער מאכן אז אלע ניו יארקע
פריוואטע און ביזנעס קליענטן האבן צוטריט צו די אינטערנעט ,וויפיל זיי נויטיגן זיך.
די בראָ ודבענד מאפע אנקעטע און שנעלקייט טעסט קענען געפונען ווערן ביי:
.www.empirestatebroadband.com
אלץ טייל פון די דורכברעכנדע שטודיע ,וועט די קאמיסיע אפהאלטן צוויי פובליק געהערן צו הערן פון די
פובליק און פון אנדערע פארמישטע פארטייען – אריינרעכענענדיג אינטערנעט סערוויס ּפראָ וויידערס,
טעלע -קאמיניקאציע זארגן ,לעיבאר ארגאניזאציעס ,פובליק זיכערהייט ארגאניזאציעס ,העלט קעיר,
חינוך ,פארמינג און אנדערע ביזנעסער און ארגאניזאציעס – וואס זיי האבן צו זאגן .די דאטומען און
לאקאציעס פון די געהערן וועלן אנאנסירט ווערן.

ניו יארק'ס ברייטע  2021פארבינדונג אגענדע בויט אויף די יסודות פון די סטעיט'ס לאנד'ס-בעסטע
אונטערנעמונג צו ברענגען יושר'דיגע און גלייכע אינטערנעט צוטריט פאר אלע ניו יארקער .אין 2015
האט די סטעיט אונטערגענומען די גרעסטע און מערסט אמביציעזע בראָ ודבענד אונטערנעמונג אין די
לאנד ,צוטיילנדיג  500מיליאן דאלאר פארן פאברייטערן אינטערנעט צוטריט איבערן סטעיט .די
אינוועסטירונג ,צוזאמען מיט רעגולאטארישע רעפארמען ,האבן פארברייטערט די פארשפרייטונג פון
בראָ ודבענד אזוי אז היינט האבן  98פראצענט פון ניו יארקע פאמיליעס צוטריט צו שנעלע בראָ ודבענד
מיט דאַ ונלאָ וד שנעלקייטן פון צום ווייניגסטנס  .Mbps100גייענדיג ווייטער האט ניו יארק
אונטערגענומען קריטישע שריט זיך אפצוגעבן מיט די דיגיטאלע צוטיילונג אין שולעס דורכן
אונטערשרייבן די  2014קלוגע שולעס באנד געזעץ ( .)Smart Schools Bond Actדי געזעץ האט
צוגעשטעלט  2ביליאן דאלאר פאר סקּול דיסטריקטס איבערן סטעיט פאר טעכנאלאגישע כלים און פאר
קלאס צימער פארבעסערונגען צו פארשנעלערן די פארבינדונג פון שולעס ,ערמעגליכנדיג שולעס צו
דורכמאכן די היינטיגע שוועריגקייטן פון דארפן לערנען פונדערווייטנס.
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