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   לעגיסלאציע זיך שטרענג נעמען צו ראבאקאלס   פון  פעקעדזש אונטער שרייבט האקול   גאווערנער
     

פארלאנגט פון טעלעקאמוניקאציע קאמפאניס צו בלאקירן  ( S.6267a/A.268a)  לעגיסלאציע 
    ראבאקאלס פון געוויסע טעלעפאן נומערן

    
  איינצופירן צושטעלער סערוויסעס וואויס פון פארלאנגט (S.4281a/A.585a)  לעגיסלאציע 

     נומערן לקא    נאכצוקוקן פרעימוואורק פיצירונגאויטענטי  קאל ׳סטיר/שעיקען׳
     

ר קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן א פעקעדזש פון לעגיסלאציע אלס געזעץ וואס וועט  גאווערנע
פארלאנגט פון   S.6267a/A.268aבויען אויף פעדעראלע אקציע צו באקעמפן ראבאקאלס. לעגיסלאציע 

טעלעקאמוניקאציע קאמפאניס צו בלאקירן ראבאקאלס פון געוויסע נומערן צו פארמיידן אומגעוואונשענע  
פארלאנגט פון וואויס  S.4281a/A.585aראבאקאלס איבער אנדערע ּפראוויידערס. לעגיסלאציע 

פרעימוואורק צו וואלידירן אז  סערוויסעס ּפראוויידערס איינצופירן די ׳סטיר/שעיקען׳ קאל אויטענטיקאציע 
   א קאל קומט טאקע פון די נומער וואס עס ווייזט.

    
ניו יארקער האבן שוין געהאט איבער די מאס מיט די אויפרעגענדע, באפאלערישע ראבאקאלס, און מיר "

די דאזיגע לעגיסלאציע וועט "  .האט גאווערנער האקול געזאגט "נעמען שריטן זיי אפצושטעלן,
מעגליכן פאר טעלעקאמוניקאציע קאמפאניס אפצוהאלטן די קָאלס פון בכלל אריינקומען, ווי אויך ער

באפולמעכטיגן אונזער סטעיט רעגירונג צו פארזיכערן אז וואויס סערוויס ּפראוויידערס וואלידירן ווער עס  
   "קעגן בייזוויליגע שריטן.איז וואס מאכט די קָאלס כדי אז אינפארסירונג אקציע זאל קענען גענומען ווערן 

    
שטעלט אוועק אין סטעיט געזעץ די באדינגונגען פון א כלל    A.6267a/A.268aלעגיסלאציע 

, וועלכע עס  2021, וועלכע עס איז אריין אין קראפט אין יוני 2017אין  FCCארויסגעגעבן דורך די 
קָאלס וואס קומען פון געוויסע  אקטיוו בלאקירן- ערלויבט פאר טעלעקאמוניקאציע קאמפאניס צו פרא

לעגיטים, וויבאלד זיי קומען  -נומערן. די וועלן ארייננעמען קָאלס וועלכע זענען מערסט עלול צו זיין נישט
פון נומערן וועלכע מאכן נישט און קענען נישט מאכן קיין ארויסגייענדע קָאלס. די סארט נומערן זענען א  

ן וועלכע די ריכטיגער רופער אידענטיטעט ווערט באהאלטן הינטער א  צייכן פון ׳סּפופינג׳ דריידלעך אי
    פאלשע, אומגילטיגע נומער.

    
ראבאקאלס זענען צושטערענד, ווייט פארשפרייט, " סטעיט סענאטאר דזשערעמי קוני האט געזאגט, 

און ראבאקאלס  און סערווירן נישט קיין שום בענעפיט פאר פאמיליעס און קאמיוניטיס. בלאקירן סּפעם 
קענען באשיצן אומבאשיצטע קאנסומער טיילן פון דער באפעלקערונג פון באפאלערישע אויפפירעכצער,  

איבערהויפט אונזערע סיניארס וועלכע זענען געצילט געווארן דורך סקעמערס אין לויף פון דער  
רקער זיך שפירן זיכער לעגיטימע קָאלס מעגליך וועט העלפן ניו יא- פאנדעמיע. אפשטעלן ווי מער נישט

ווען זיי ניצן זייערע טעלעפאנס. איך בין שטאלץ צו ספאנסירן די דאזיגע לעגיסלאציע וועלכע עס שטעלט  



אפ די מערהייט פון ראבאקאלס און דאס צו האבן אריינגערעכנט אין דער גאווערנער פעקעדזש פון ּבילס 
     ".געאייגנט צו מאכן א סוף פון סי סּפעם טעלעפאן קָאלס

    

פארלאנגט פון וואויס סערוויסעס ּפראוויידערס איינצופירן די  S.4281a/A.585aלעגיסלאציע  
, אין איינקלאנג  FCC, האט דער 2020׳סטיר/שעיקען׳ קָאל אויטענטיפיצירוג פרעימוואורק. אין מערץ 

מיט דער פעדעראלער ׳טרעיסד׳ אקט, ארויסגעגעבן א פארארדענונג צו פארלאנגען פון ּפראוויידערס 
. דער ּביל וועט ערמעגליכן פארשטערקערטע סטעיט 2021קען׳ ביז יוני איינצופירן ׳סטיר/שעי

אינפארסירונג פאר בייזוויליגע פארשוינען און וועט ערמעגליכן פאר די סטעיט צו פארזיכערן דאס  
. די ׳סטיר/שעיקען׳ אויטענטיפיצירוג  FCCאיינפירן פון ׳סטיר/שעיקען׳ ווי פארלאנגט דורך די 

אגראפיע צו באשטעטיגן אז א קָאל קומט טאקע פון די נומער וואס ערשיינט  פראטאקאל ניצט קריפט
ביים גערופענעם, און טוהט דורכדעם אפהאלטן בייזוויליגע פארשוינען פון אומלעגאל ׳סּפופ׳ען׳ 

טעלעפאן נומערן. ׳סטיר/שעיקען׳ מאכט אויך פיל גרינגער נאכצושפירן אומלעגאלע קָאלס צוריק צו זייער  
מקור, זינט יעדע קָאל וועט האבן אן אידענטיפיקאציע באשטימט דערפאר. איינמאל דער   ארגינעלע

ארגינעלע מקור ווערט אידענטיפיצירט, וועלן אינפארסירונג שריטן קענען גענומען ווערן קעגן די 
    פארברעכער. 

    
די ּבילס זענען א באדייטנדע שריט אויף צו "מיטגליד איימי פאולין האט געזאגט, -סטעיט אסעמבלי

מאכן א סוף צו די איצטיגע און שטייגנדע מכה פון ראבאקאלס. אין די זעלבע צייט וועלן זיי אויך העלפן 
- ען א טאגבאשיצן קאנסומערס פון פאלשע און טייערע ראבאקאל שווינדלערייען. ראבאקאלס זענ

טעגליכע פלאגעניש. קיינער וויל שוין נישט ענטפערן דעם טעלעפאן מער. איר קענט אפילו נישט טרויען 
דורך פארלאנגען פון ּפראוויידערס אויסצוניצן טעכנאלאגיע וואס האלט אפ גע׳סּפופ׳טע  לאקאלע נומערן.
-עגיטים, זענען די ּבילס א קריטישל- אקטיוו בלאקירן קָאלס וועלכע זענען קלאר נישט -נומערן און פרא

וויכטיגע טריט צו אפשטעלן דער אנשיקעניש. איך אפלאדיר גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן 
    "דעם ּביל אלס געזעץ און פאר׳ן מאכן א פריאריטעט דאס מאכן א סוף פון די טעלעפאן באלעסטיגונגען.
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