
 
 الحاكمة كاثي هوكول   10/1/2022 للنشر فوًرا:

 

 
  دوالًرا/شهر من خالل برنامج االتصال الفيدرالي بأسعار معقولة 30الحاكمة هوكول تعلن عن خصم يصل إلى  

  
والية نيويورك تطلق خطة شاملة لتحسين الوصول إلى النطاق العريض والقدرة على تحمل التكاليف لجميع سكان   

  نيويورك
  

دوالر في النطاق  1جزء برنامج االتصال من مقترح الحاكمة خالل خطاب حالة الوالية الوالية الستثمار جديد بقيمة مليار  
  هنا ، انظر ConnectALLالعريض في إطار مبادرة الحاكمة 

  
  يمكن ألكثر من مليوني عائلة منخفضة الدخل االستفادة من االتصال باإلنترنت 

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن مبادرة متعددة الوكاالت بقيادة إدارة الخدمة العامة لوالية نيويورك لتشجيع سكان 

، وهو برنامج أطلق حديثًا برنامج االتصال بأسعار معقولةنيويورك المؤهلين على االشتراك في برنامج الحكومة الفيدرالية 
  دوالًرا شهريًا لخدمة اإلنترنت للعائالت ذات الدخل المتدني.  30ةيوفر خصومات تصل إلى 

  
"لقد أظهرت لنا الجائحة كيف أن الوصول إلى النطاق العريض الموثوق به هو شريان حياة أساسي   قالت الحاكمة هوكول،

فرص العمل." "يساعد االتصال باإلنترنت لجميع سكان نيويورك، بما في ذلك  إلبقاء سكان نيويورك على اتصال بأحبائهم و
العائالت ذات الدخل المنخفض، سكان نيويورك على تأسيس عمل تجاري، والعثور على وظيفة، والوصول إلى الرعاية  

سكان  الصحية، والتواصل مع أحبائهم. من الضروري أن نضمن وجود نطاق عريض عالي السرعة وموثوق لجميع
  نيويورك." 

  
ستقود إدارة الخدمة العامة بالتنسيق مع الوكاالت الحكومية األخرى ومزودي خدمة اإلنترنت، حملة توعية تسويقية على  

لزيادة التسجيل بين سكان نيويورك  ConnectALLمستوى الوالية تشمل جميع الجهات الحكومية في إطار مبادرة الحاكمة 
  المؤهلين.

  
يناير كجزء من خطاب حالة الوالية، وهي عبارة عن استثمار تحويلي في   5في  ConnectALLادرة الحاكمة أعلن عن مب

مجتمعات نيويورك والبنية التحتية الرقمية. لن يضمن فقط النطاق العريض المتاح والسهل الوصول إليه عالي السرعة  
تقود االقتصاد المتصل في القرن الحادي والعشرين. لن  والموثوق لجميع سكان نيويورك، ولكن أيًضا سيضمن أن نيويورك س

يشمل هذا الجهد التوعية الحكومية والمجتمعية فحسب، بل العمل مع أكبر مزودي خدمة النطاق العريض في الوالية للوصول  
  إلى سكان نيويورك المؤهلين.

  
يويورك ألنه ليس في متناول الجميع. باإلضافة إلى  لفترة طويلة جًدا، كان النطاق العريض بعيد عن متناول العديد من سكان ن

الرائدة إلى    ConnectALLخفض التكاليف على المستهلكين من خالل االستثمارات الرأسمالية، تهدف مبادرة الحاكمة 
  ضمان تزويد كل مواطن من سكان نيويورك مؤهل للمشاركة في برنامج االتصال الميسور التكلفة بالمعلومات والدعم الذي 

 يحتاجون إليه للتسجيل والبدء في االستفادة. 
  

  30دوالًرا في الشهر في المتوسط. إضافةً إلى المساعدة التي تبلغ  60يكلف النطاق العريض سكان نيويورك أكثر من 
دوالر لشراء جهاز كمبيوتر    100دوالًرا شهريًا، يمكن لألسر المؤهلة ماليًا الحصول على خصم لمرة واحدة يصل إلى 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-1-billion-connectall-initiative-bring-affordable-broadband&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0415b66a6846472398fc08d9d469a953%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774372551053358%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=m%2F5smuiSK6KtfusHN3D9vPMC3Xr%2BkUghAwTZhDwzTIQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-1-billion-connectall-initiative-bring-affordable-broadband&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0415b66a6846472398fc08d9d469a953%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774372551053358%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=m%2F5smuiSK6KtfusHN3D9vPMC3Xr%2BkUghAwTZhDwzTIQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-1-billion-connectall-initiative-bring-affordable-broadband&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0415b66a6846472398fc08d9d469a953%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774372551053358%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=m%2F5smuiSK6KtfusHN3D9vPMC3Xr%2BkUghAwTZhDwzTIQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Facpbenefit.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0415b66a6846472398fc08d9d469a953%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774372551053358%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iZyw1%2BHz2kL5B1mtBlTPGFqo6IyhYZDQ5oc07CZrLmk%3D&reserved=0


  50دوالرات وأقل من   10محمول أو كمبيوتر مكتبي أو جهاز لوحي من مقدمي الخدمة المشاركين إذا ساهموا بأكثر من 
  دوالًرا في سعر الشراء.

  
"اإلنترنت عالي السرعة ضروري للوصول إلى الخدمات ، DPSقال روري إم كريستيان، الرئيس التنفيذي لشركة  

األساسية والمعلومات التي نستخدمها في حياتنا اليومية. من خالل هذه المساعدة الفيدرالية، ستتمكن اآلالف من األسر ذات  
  الدخل المنخفض في والية نيويورك من الوصول إلى اإلنترنت وهم في أمس الحاجة إليه." 

  
"لفترة طويلة جًدا، كان النطاق  لمفوض باإلنابة للتنمية في إمباير ستيت والرئيس والمدير التنفيذي المعين،قال هوب نايت ا

العريض بعيًدا عن متناول سكان نيويورك األكثر ضعفًا بسبب مشكالت القدرة على تحمل التكاليف. ستعمل مبادرة الحاكمة 
من الطرق السريعة الريفية في   -نترنت في جميع أنحاء الوالية على توسيع نطاق الوصول إلى اإل  ConnectALLهوكول 

  مع زيادة القدرة على تحمل التكاليف والمنافسة واختيار المستهلك."   -الوالية إلى المراكز الحضرية 
  

ة "لقد التزمت تشارتر منذ فترة طويل قال كاميل جوزيف، نائب رئيس المجموعة، الشؤون الحكومية، اتصاالت تشارتر،
بزيادة االتصال من خالل معالجة الوصول إلى النطاق العريض واعتماده والقدرة على تحمل تكاليفه، بما في ذلك من خالل  

التوسع المستمر لشبكة النطاق العريض لدينا إلى المناطق الريفية وغير المخدومة، وعرض النطاق العريض منخفض التكلفة 
ائالت وكبار السن المؤهلين، ومشاركتنا في برنامج مزايا النطاق العريض في  الخاص بنا من سبكترم إنترنت اسيست للع

. تفخر سبكترم بالمشاركة 12-حاالت الطوارئ، وبرنامج البقاء على اتصال الخاص بنا للمدارس من الروضة وحتى الصف
 تصال."  في برنامج االتصال ميسور التكلفة، الذي يبني على التزام تشارتر طويل األمد لزيادة اال

  
بتوسيع نطاق اعتماد خدمة   Altice USA"تلتزم  ،Altice USAقال جين أوستراغر، نائب رئيس شؤون المجتمع في  

اإلنترنت بأسعار معقولة في نيويورك، ومن خالل برنامج اإلنترنت اوبتيموم ادفانتج لدينا والعديد من الجمهور والشراكات 
ورك بالنطاق العريض عالي السرعة األمثل بتكلفة شهرية معقولة. بصفتنا  الخاصة، نحن فخورون بتزويد سكان نيوي

مشاركين في برنامج االتصال الميسور التكلفة، نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الحاكمة هوكول وإدارة الخدمة العامة لزيادة  
  الية السرعة في منازلهم." الوعي بالبرنامج ومساعدة المزيد من العائالت على االتصال بخدمة النطاق العريض ع

  
، "تلتزم فيرايزون بمجتمع شامل Verizonقال توني لويس، نائب رئيس شؤون حكومة الوالية والسياسة العامة في  

( الجديد ومبادرة الحاكمة هوكول ACPومنصف رقميًا، ولهذا السبب ندعم برنامج االتصال الميسور التكلفة )
ConnectALL يمكن لعمالء  ن في نيويورك على االتصال بالنطاق العريض.في مساعدة المستهلكيVerizon 

لإلنترنت   LTEهوم أو  5Gالمؤهلين الحصول على خصم على خطط الدفع اآلجل من فيرايزون موبايل أو فيوس أو 
  المنزلي، مما يساعد عدًدا أكبر من األشخاص على االتصال عبر خدمات النطاق العريض لدينا." 

  
"تتوافق مبادرات مثل برنامج    موبايل،-قال داو درابر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة المنتجات الناشئة في تي 

ConnectALL موبايب الراسخ بأن االتصال الميسور التكلفة يجب أن يكون متاًحا للجميع وأن  -في نيويورك مع اعتقاد تي
عوامل مثل قيود الدخل ال ينبغي أن تكون مانعًا لخدمات اإلنترنت الموثوقة وعالية السرعة ألي شخص. نتطلع إلى العمل مع 

  في نيويورك."  الحاكمة هوكول ومكتبها إلحياء هذا البرنامج المهم
  
هو  -سواء السلكي والالسلكي  -"اإلنترنت ميسور التكلفة المنطقة الشمالية،    AT&T -قالت باتريشيا جاكوبس، رئيسة   

لبرنامج االتصال ميسور التكلفة يعني أن عمالئنا يمكنهم تقليل تكلفة اإلنترنت   AT & Tالمفتاح لسد الفجوة الرقمية. إن دعم 
من خالل االستفادة من هذه المزايا الفيدرالية طويلة األجل. يظل تقديم خيارات اإلنترنت منخفضة التكلفة لعمالئنا أولوية 

  شتراك في هذه الميزة المهمة. " مهمة. إننا نحيي الحاكمة هوكول على تشجيعها لسكان نيويورك المؤهلين لال
  
مباشرةً خصم النطاق العريض  DPSكجزء من المبادرة التي أعلنتها الحاكمة هوكول، ستنشر إدارة السالمة العامة  

، وفي  2022فعالية للمستهلكين في عام  100الفيدرالي كجزء من التوعية المنتظمة للمستهلكين التي تشمل ما يقرب من 
  خرائط النطاق العريض على مستوى الوالية.  مبادرتها لرسم

  



أيًضا مزودي النطاق العريض الرئيسيين على الترويج للبرنامج واإلبالغ عن خططهم أثناء تطويرهم، بما   DPSستشجع 
في المائة من أسر الوالية، فضالً عن    95، والتي تخدم بشكل جماعي أكثر من Alticeو  Verizonو  Charterفي ذلك 
 .  Verizonو T-Mobileو  AT&Tالخدمات الالسلكية  مزودي

  
تشمل الوكاالت األخرى التابعة لوالية نيويورك المشاركة في مبادرة التوعية ذات النطاق العريض مكتب المساعدة المؤقتة  

األطفال  ومساعدة المعوقين، الذي سيوجه وكاالت الخدمات االجتماعية لمشاركة مواد التوعية للعمالء، ومكتب خدمات
واألسرة، الذي سيعزز النطاق العريض الدعم من خالل اإلدارات المحلية للخدمات االجتماعية ومرخصي رعاية األطفال  

  ومقدمي رعاية األطفال والرعاية البديلة والوكاالت التطوعية.
  
ى الوالية، وسوف تصل إضافةً إلى ذلك، ستعمل وزارة العمل على تعزيز الدعم من خالل قنوات التوعية على مستو 

مؤسسة تجديد المنازل والمجتمعات إلى مالكي العقارات الموجودين في سجالتها وتزودهم بمواد البرنامج للنشر في المناطق 
المشتركة وتوزيعها على المقيمين فيها، كما أن إدارة المركبات على استعداد للقيام بحملة إعالنية مباشرة عبر البريد والبريد 

وني، وشركة تطوير امباير ستيت مستعدة لالستفادة من منح رأس المال ذات النطاق العريض والمجالس اإلقليمية  اإللكتر
  لزيادة الوعي والتسجيل.

  
أول دراسة خرائط متعمقة على مستوى الوالية في نيويورك للنطاق العريض لتحديد مدى توفر   DPSمؤخًرا، أطلقت  

العريض عالية السرعة في جميع أنحاء الوالية. فالغرض من الدراسة هو المساعدة على  وموثوقية وتكلفة خدمات النطاق 
تحديد الخطوات الالزمة للتأكُّد من إمكانية وصول كل الُمقيمين والمستهلكين التجاريين بوالية نيويورك إلى خدمات اإلنترنت  

مايو لضمان استهداف التمويل الفدرالي  حسب حاجتهم. سوف تستخدم الدراسة والتي من المقرر أن تكتمل في شهر 
  المخصص للنطاق العريض لألماكن األكثر حاجةً إليها.
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