
 

 

 
 גאווערנאר קעטי האוקאל    9/29/2021 אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 

מיליאן דאלאר אין סטעיט גרענט פינאנצירונג צו פארבעסערן   45גאווערנאר האוקאל אנאנסירט 
  עמערדזשענסי קאמיוניקאציעס

  
ווירקזאמע און  סטעיט פינאנצירונג ערמעגליכט לאקאלע רעגירונגען צו קאמוניקירן אויף א מער 

  גלאטע אופן דורכאויס אן עמערדזשענסי רעאקציע
  
מיליאן דאלאר אין סטעיט גרענט פינאנצירונג   45גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט אז 

איז געשאנקען געווארן פאר קאונטיס איבערן סטעיט און פאר ניו יארק סיטי צו פארבעסערן די  
נסי קאמיוניקאציע מיטלען איבערן סטעיט. די פינאננצירונג וועט ערמעגליכן  מעגליכקייטן פון עמערדזשע 

לאקאלע רעגירונגען צו פארברייטערן זייערע מעגליכקייטן צו קאמוניקירן, אויסטוישן ווערטפולע  
אינפארמאציע און צו מאכן די אינפארמאציע גרינגער צו באקומען צו פארבעסערן די צוזאמענארבעט און  

  ן ערשטע הילף אגענטורן.ארויסהעלפ
  

"איינס פון די שליסלעך צו א סוקסעספולע עמערדזשענסי אנטווארט איז א קאמיוניקאציע סטרוקטור 
וואס אלע אגענטורן קענען זיך פארלאזן דערויף אז עס וועט אריבערשיקן וויכטיגע אינפארמאציע און  

די גרענט " האט גאווערנאר האוקאל געזאגט.פארבעסערן אין אלגעמיין אלע רעאקציע אקטיוויטעטן", 
'ס און פאראמעדיקס, און סיי ווער  EMTוועט פארזיכערן אז אונזערע פייערלעשער, פאליציי אפיצירן, 

וואס רופט זיך אפ צו א קאטאסטראפע וועלן האבן די מיטלען און טרענירונג וואס זיי דארפן צו קענען  
  קאמוניקירן אויף א מער ווירקזאמע און גלאטע אופן."

  
 State Interoperable Communicationsטערַאּפערעבעל קאמיוניקאציעס גרענט' )די 'סטעיט אינ

Grant אויסגעטיילט דורך די אפטיילונג פון היימלאנד זיכערהיייט און עמערדזשענסי סערוויסעס ,)
(Division of Homeland Security and Emergency Services האט אויסגעגעבן ,)מיליאן   472

ע רעגירונגען דורכאויס ניין מאל וואס די גרענט איז פארטיילט געווארן זינט דאלאר פאר לאקאל 
  .2011דעצעמבער 

  
די סטעיט אינטערַאּפערעבעל קאמיוניקאציעס גרענט איז באזירט אויף א פארמּולע און עס ווערט  

קאונטיס צו מאכן  אויסגעצאלט דורך איינקונפט פון סעלפָאון שטייערן. די פראגראם האט ערלויבט  
וויכטיגע פארבעסערונגען אין די וועג וויאזוי ערשטע הילף וואלונטירן קענען קאמוניקירן צווישן זיך און  

  מיט אנדערע ראיאנען איבערן סטעיט נוצנדיג רוקעוודיגע ראדיא סיסטעמען.
  

יעקטן אריינרעכענענדיג  יעדע קאונטי און ניו יארק סיטי קענען אריינגעבן אפליקאציעס צו פינאנצירן פרא 
בארעכטיגטע קאונטיס קענען נוצן   אינפראסטראקטור, עקוויּפמענט און טעכנאלאגישע פארבעסערונגען.

די פינאנצירונג פאר פארשידענע צוועקן, אריינרעכענענדיג צו פארבעסערן די עמערדזשענסי רעאקצייע  
ניזאציעס, פארבעסערן מעגליכקייטן, פאר קאונטי, לאקאלע און מוניציפאלע פובליק זיכערהייט ארגא

פארבעסערן די אנפירונג סטורקטורן, אפעראציע פראצעדורן, אינפראסטראקטור אנטוויקלונג און  
אנווייזונגען פון די פאראייניגטע שטאטן דעּפארטמענט פון היימלאנד   SAFECOMאדרעסירן  

 Department of Homeland Securityזיכערהייט'ס אפיס פון עמערדזשענסי קאמיוניקאציעס )



 

 

Office of Emergency Communications.)  היי יאר לייגן מערערע קאונטיס צו נאציאנאלע אינטער -
פעראציע טשענעלס צו די אינפראסטראטור, און אזוי אויך בויען זיי נייע טורעמס און רוקעוודיגע ראדיא  א

  קוויּפמענט.טעכנאלאגיע און ע P25סיסטעמען, און זיי גייען אריבער צו 
  

סטעיט אפטיילונג פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמישאנער, ּפעטריק א. 
"אונזערע עמערדזשענסי וואלונטירן זענען אפהעניג אויף שטארקע און זיכערע  מוירפי, האט געזאגט, 

ן סערוויסעס. מיטטיילן  קאמיוניקאציע סיסטעמען זיי צו פארבינדן מיט וויכטיגע אינפארמאציע או
אינפארמאציע צווישן וואלונטירן ערלויבט ניו יארקער צו באקומען די הילף וואס זיי דארפן ווען עס מאכט  

אונזערע איינגעשטעלטע בלייבן ווייטער איבערגעגעבן צו פארזיכערן אז עס זענען דא   די מערסטע אויס.
איבערן סטעיט, און צו ארבעטן צוזאמען מיט    ווירקזאמע עמערדזשענסי קאמיוניקאציע מעגליכקייטן

אונזערע שותפים צו בויען א שטערקערע, מער פעסטע און פארלעסליכע עמערדזשענסי קאמיוניקאציעס  
  אינפראסטראקטור."

  
סטעיט אינטערַאּפערעבעל קאמיוניקאציע גרענטס וועלכע זענען פארטיילט   2020די פיסקאלע יאר 

  ד:געווארן זענען ווי פאלגנ
  

  סומע געשאנקען  קאונטי

Albany  $1,200,054  

Allegany  $723,865  

Broome  $710,422  

Cattaraugus  $684,153  

Cayuga  $711,972  

Chautauqua  $611,328  

Chemung  $507,509  

Chenango  $511,743  

Clinton  $663,312  

Columbia  $454,749  

Cortland  $786,420  

Delaware  $604,415  

Dutchess  $558,267  

Erie  $1,200,252  

Essex  $840,621  

Franklin  $746,413  

Fulton  $469,321  

Genesee  $700,033  

Greene  $448,006  

Hamilton  $566,267  

Herkimer  $672,509  

Jefferson  $761,649  

Lewis  $684,510  

Livingston  $612,806  

Madison  $691,645  

Monroe  $1,401,795  

Montgomery  $374,781  



 

 

Nassau  $897,929  

New York City  $6,617,854  

Niagara  $755,125  

Oneida  $781,082  

Onondaga  $1,101,098  

Ontario  $583,921  

Orange  $896,576  

Orleans  $526,529  

Oswego  $796,581  

Otsego  $663,885  

Putnam  $531,224  

Rensselaer  $600,996  

Rockland  $772,788  

Saratoga  $723,064  

Schenectady  $608,673  

Schoharie  $458,573  

Schuyler  $439,950  

Seneca  $390,201  

St. Lawrence  $806,143  

Steuben  $766,339  

Suffolk  $1,135,404  

Sullivan  $581,960  

Tioga  $429,140  

Tompkins  $578,577  

Ulster  $540,609  

Warren  $474,832  

Washington  $728,008  

Wayne  $489,027  

Westchester  $681,635  

Wyoming  $422,761  

Yates  $320,699  
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