אויף תיכף ארויסצוגעבן1/5/2022 :

גאווערנאר קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט נייע  1ביליאן דאלערדיגע ׳קאָ נעקט-אָ ל׳ איניציאטיוו צו ברענגען
צוגענגליכע בראודבענד פאר מיליאנען ניו יארקער
׳קאָ נעקט-אָ ל׳ איניציאטיוו צו טראנספארמירן ניו יארק׳ס דיגיטאלע אינפראסטרוקטור
ערשט-פון-איר-סארט אינטעראקטיווע בראודבענד מאפע צו שטיצן איינקויפער באשלוסן און
אידענטיפיצירן ערטער פאר אינוועסטירונג
נייע גרענט פראגראמען און צוזאמענארבעטשאפטן צו פארברייטערן בראודבענד צוטריט,
צוגענגליכקייט און גלייכקייט איבער׳ן סטעיט
אפנעמען סטעיט אפצאל ,אלט-צייטישע רעגולאציעס צו שטיצן וואוקס פון בראודבענד אין דארפישע
און אונטערסערווירטע ערטער
גאווערנער האקול האט היינט געמאלדן דער  1ביליאן דאלערדיגע ׳קאָ נעקט-אָ ל׳ איניציאטיוו — דער
גרעסטער אינוועסטירונג אין ניו יארק׳ס 21׳סטע יארהונדערט אינפראסטרוקטור — אלס טייל פון איר
 2022סטעיט אָ וו דע סטעיט .דער פלאן ,וואס וועט צושטעלן צוגענגליכע בראודבענד צו מיליאנען ניו
יארקער און טראנספארמירן די סטעיט׳ס דיגיטאלע אינפראסטרוקטור דורך נייע אינוועסטירונגען .אונטער
דער נייער ׳קאָ נעקט-אָ ל׳ איניציאטיוו וועט ניו יארק סטעיט ניצן איבער  1ביליאן דאלער אין פובליק און
פריוואטע אינוועסטירונגען צו באהעפטן ניו יארקער אין פארווארפענע און אינער-שטאטישע ערטער
איבער׳ן סטעיט צו בראודבענד.
״די פאנדעמיע האט אנטדעקט וויאזוי אן בראודבענד אינטערנעט קענען ניו יארקער ווערן גענצליך
אפגעהאקט פון סקול ,ארבעט ,און פאמיליעס,״ האט גאווערנער האקול געזאגט .״דער ׳קאָ נעקט-אָ ל׳
איניציאטיוו וועט באפולמעכטיגן ארטיגע מוניציפאליטעטן און סטעיט אגענטורן אויפצושטעלן לאנד-
וועגווייזיגע בראודבענד אינפראסטרוקטור איבער׳ן סטעיט ,און פארזיכערן אז יעדע ניו יארקער האט
צוטריט צו דער אינטערנעט ווען זיי דארפן עס.״
די קאָ וויד 19-פאנדעמיע האט אנטדעקט ווי אומצוטריטליך און אומפארלעסליך א בראודבענד
באהעפטונג איז געווען פאר פילע ניו יארקער ,וועלכע זענען פלוצלינג געצווינגען געווען צו לעבן זייערע
לעבנס איבער דער אינטערנעט .עס איז העכסט-נייטיג אז אלע ניו יארקער האבן גלייכע צוטריט צו דעם
אינטערנעט ,וויבאלד באזייטיגטע קאמיוניטיס זענען די מערסטע אפעקטירט דורך דער חסרון אין
בראודבענד צוטריט.
פארשליסן דער דיגיטאלער צווישנשייד איז קריטיש-וויכטיג ,ווייל האבן אוניווערסאלע צוטריט צו היי-
ספיעד בראודבענד אין אונזער דיגיטאלער עקאנאמיע איז אזוי נויטיג ווי האבן הייצונג ,וואסער ,און
עלעקטריציטעט .דאס זיין באהעפטן העלפט ניו יארקער גיין אין סקול ,ארבעטן פונדערווייטנס ,טרעפן א

דזשאב ,אנהויבן א ביזנעס ,האבן צוטריט צו העלטקעיר ,און קאמוניקירן מיט נאענטע און באליבטע.
ווייטערדיגע אינוועסטירונג אין דער העכסט-נויטיגער פובליק אינפראסטרוקטור וועט נישט נאר
פארשטערקערן די פארשריט פון אונזער סטעיט׳ס ערשטע אינוועסטירונג ,נאר עס וועט אויך
אונטערהייבן עקאנאמישע וואוקס און ארטיגע אינאוואציע ווייט אריין אין דעם צוקונפט.
געטריבן דורך א נייע ׳קאָ נעקט-אָ ל׳ אפיס ,אנטהאלט דער איניציאטיוו:
•

•

בראודבענד אפשאצונג פראגראם און אינטעראקטיווע מאפע :דער בראודבענד
אפשאצונג פראגראם ,אנגעפירט דורך דער פובליק סערוויס קאמיסיע ,וועט צושטעלן
פאר ניו יארק דער ערשטער ,גרונטליכער אינטעראקטיווער בראודבענד מאפע .די מאפע
וועט דייטליך ווייזן וואו עס איז פאראן און ווי פארלעסליך עס איז די בראודבענד
אינפראסטרוקטור לענגאויס דעם סטעיט ,און סערווירן אלס א ניצבארע מיטל פאר צילן
דארט וואו אינוועסטירונג אין בראודבענד באהעפטונג פעלט אויס .איינקויפער וועלן אויך
האבן די מעגליכקייט צו זוכן פאר בראודבענד ּפראָ וויידערס און איבערקוקן וועלכע
סערוויסעס זענען פאראן אין דעם געגנט.
גרענט פראגראמען :צו שטיצן ארטיגע באמיאונגען צו פארברייטערן בראודבענד ,וועט
דער ׳קאָ נעקט-אָ ל׳ איניציאטיוו אוועקשטעלן דריי גרענט פראגראמען צוצושטעלן
פינאנצירונג פאר ארטיגע מוניציפאליטעטן און אנדערע קערפערשאפטן צו פלאנירן,
אינזשינערן און בויען צוטריטליכע בראודבענד אינפראסטרוקטור .דער סטעיט וועט
קאארדינירן מיט מוניציפאליטעטן אין יעדן ווינקל פון ניו יארק צו פארזיכערן אז
פינאנצירונג ווערט דירעקטירט וואו עס איז מערסט נויטיג און אז יעדע קאמיוניטי האט די
שטיצע און הילפס-מיטלען אויף עפעקטיוו אנטיילצונעמען .די גרענט פראגראמען זענען
פאקוסירט אויף דריי הויפט אונטערנעמונגען:
 oארטיגע באהעפטונג פלאנירן און 21׳סטע יארהונדערט מוניציפאלע
אינפראסטרוקטור :דער פראגראם נעמט א פיאנערישע צוגאנג דורך געבן
גרענטס פאר מוניציפאליטעטן ,נאָ נּפראָ פיטס און אנדערע קערפערשאפטן צו
בויען אפענע און צוגענגליכע פובליק בראודבענד אינפראסטרוקטור.
 oרּורעל בראודבענד :דער פראגראם וועט געבן אייניגע ביישטייגערונג סומעס
— אינאיינעם מיט הונדערטער מיליאנען באלד-אנקומנדע געלטער פון דער
פעדעראלער אינפראסטרוקטור אינוועסטירונג און דזשאבס געזעץ (— )IIJAצו
שטיצן רּורעל בראודבענד צוטריט ,אריינגערעכנט לעצטע-מייל באהעפטונגען און
מיטל-מייל פראיעקטן.
 oבאהעפטונג אינאוואציע :דער פראגראם וועט צושטעלן פארמעסטערישע
גרענטס צו קערפערשאפטן איבער׳ן סטעיט צו פרואוון און בויען שאפערישע,
אינאווירנדע און נייע לייזונגען צו פיאנערן צוקונפטיגע ערפונדונגען.

•

 30דאלער א חודש צוגענגליכקייט סאָ ּבסידי :צו ווייטער פארברייטערן צוגענגליכע
בראודבענד וועט דער דעפארטמענט פון פובליק סערוויס אנפירן אונטערנעמונגען צו
פארזיכערן אז יעדער בארעכטיגטער ניו יארקער קען אויסניצן די געלעגנהייט פון דעם
IIJA׳ס  14ביליאן דאלערדיגע צוגענגליכקייט פראגראם צו שטיצן א קביעות׳דיגע 30
דאלער א חודש בראודבענד סאָ ּבסידי פאר נידעריגע-איינקונפט הויזגעזינדער .דער
דעפארטמענט וועט אויך דורכפירן א גאנץ-סטעיט׳יגע מארקעטינג פראגראם געאייגנט
אויף העכערן איינשרייבונג אין דעם פראגראם — וואס איז איצט אונטער  30פראצענט
פון בארעכטיגטע הויזגעזינדער אין ניו יארק.

•

•

צוגענגליכע האָ וזינג באהעפטונג פראגראם :אלס טייל פון דער אגענטור׳ס אלגעמיינע
האָ וזינג פלאן ,וועט ניו יארק ׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ פארברייטערן די
צוגענגליכקייט פון בראודבענד דורך ארבעטן אינאיינעם מיט ׳עמפייער סטעיט
דעוועלאפמענט׳ צו פינאנצירן דאס צוריקוועגס-צופאסן אלע צוגענגליכע האָ וזינג
ּפראָ דזשעקטס מיט בראודבענד אינסטלאציעס.
דיגיטאלע גלייכקייט פראגראם :צו פארזיכערן גלייכע צוטריט פאר יעדן צו בראודבענד
איבער׳ן סטעיט ,וועט דער ׳קאָ נעקט-אָ ל׳ איניציאטיוו זיך ארויסלאזן אויף א דריי-פאכיגער
אונטערנעמונג:
o

o

o

•

׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ וועט פירן דער אנטוויקלונג פון סטעיט-ברייטע
דיגיטאלע גלייכקייט פלאן אין קאארדינאציע מיט אנדערע סטעיט און ארטיגע
רעגירונג אגענטורן ווי אויך פריוואטע און נאָ נּפראָ פיט ארגאניזאציעס;
גאווערנער האקול וועט אוועקשטעלן א דיגיטאלע גלייכקייט גרענט פראגראם צו
שטיצן די ארבעט פון די גרופעס און ארגאניזאציעס וועלכע אנטוויקלען די סטעיט-
ברייטע דיגיטאלע גלייכקייט פלאן; און
ניו יארק וועט באשטימען א דיגיטאלע גלייכקייט דירעקטאר צו קאארדינירן און
אנפירן די גאנץ-סטעיט׳יגע אונטערנעמונגען.

אראפנעמען אפצאל ,אלט-צייטישע רעגולאטארישע שטרויכלונגען און אויסניצן סטעיט
פארמעגנס .דאס אנטהאלט א רשימה פון רעפארמען ,נישט אויסשליסליך:
o

o
o

o

א בויט אומזיסט איניציאטיוו פאר רורעל בראודבענד ארויסשטעלן — עלימינירן
סטעיט באניץ און אקופירונג אפצאל וועלכע שטערן רורעל בראודבענד
ארויסשטעלן דירעקטירן דעם דער דעפארטמענט פון טראנספארטאציע צו מאכן
אן אויסנאם פאר אלע ׳קאָ נעקט-אָ ל׳ פראיעקטן ,צו רעדוצירן קאסטן פאר
פראגראם אנטיילנעמער.
גלאטיגער מאכן דאס צוגרייטונג פראצעס :אנווייזן דעם דעפארטמענט פון
פובליק סערוויס ( )DPSצו מאכן גלאטיגער די איצטיגע גרייטמאכונג פראצעס.
סטאנדארטיזירן ׳רייט-אָ וו-וועי׳ צוטריט פאר סעליולער און פייבער
ארויסשטעלונגען און אוועקשטעלן קלאר צייטפלאנען :אוועקשטעלן קלארע
פערמיט צייטפלאנען פאר סעליולער און פייבער ארויסשטעלונגען אויף סטעיט
לאנד-שטח און ׳רייט-אָ וו-וועי׳ מיט איינפאכע און סטאנדארטיזירטע פארעמעס
און פראצעסן.
אויסניצן עקזיסטירנדע סטעיט פייבער פארמעגנס :דורכפירן א פרואוו פראגראם
אויסצוניצן עקזיסטירנדע סטעיט פייבער פארמעגנס צו שטיצן מיטל-מייל
בראודבענד.
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