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דאלער א חודש הנחה מיט פעדעראלע ׳עפארדעבל  30גאווערנער האקול אנאנסירט ביז 
 קאנעקטיוויטי פראגראם׳  

  
ניו יארק סטעיט פירט איין גרונטליכע פלאן צו פארבעסערן בראודבענד צוטריט און צוגענגליכקייט 

 פאר אלע ניו יארקער  
  

ביליאן   1באהעפטונג פראגראם טייל פון גאווערנער׳ס סטעיט ָאוו דע סטעיט פארשלאג פאר 
ָאל׳ איניציאטיוו,  -נעקטדאלער אין נייע בראודבענד אינוועסטירונג אונטער דער גאווערנער׳ס ׳קאָ 

  דאזעט 
  

 איינקונפט פאמיליעס קענען געניסן פון אינטערנעט באהעפטונג -מיליאן נידעריגע 2איבער 
  

אגענטור איניציאטיוו אנגעפירט דורך ניו יארק -גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן א מולטי
סטעיט דעפארטמענט פון פובליק סערוויס צו מוטיגן בארעכטיגטע ניו יארקער זיך אויפצושרייבן פאר 

איינגעפירטער -, א נייצוגענגליכע אינטערנעט באהעפטונג פראגראםדער פעדעראלער רעגירונג׳ס 
דאלער א חודש אויף אינטערנעט סערוויס פאר פאמיליעס מיט  30פראגראם וואס גיבט הנחות אויף ביז 

 יינקונפט. קלענערע א
  

מיטל צו -״די פאנדעמיע האט אונז געוויזן ווי צוטריט צו פארלעסליכע בראודבענד איז א נויטיגע לעבנס
האט האלטן ניו יארקער באהאפטן צו נאענטע און באליבטע און פראפעסיאנעלע געלעגנהייטן,״ 

-ינגערעכנט ווייניג״אינטערנעט באהעפטונג פאר אלע ניו יארקער, ארי גאווערנער האקול געזאגט.
פארדינענדע פאמיליעס, העלפט ניו יארקער אנהויבן א ביזנעס, טרעפן א דזשאב, האבן צוטריט צו 

העלטקעיר, און קאמוניקירן מיט באליבטע. עס איז העכסט נויטיג אז מיר פארזיכערן אז עס געפונט זיך 
 ספיעד, פארלעסליכע בראודבענד פאר אלע ניו יארקער.״ -היי

  
געזיכט אגענטורן און -דעפארטמענט פון פובליק סערוויס, אין קאארדינאציע מיט אנדערע פובליק דער 

רעגירונגדיגע -סטעיט׳יגע, גאנץ-אינטערנעט סערוויס צושטעלער, וועלן אנפירן א גאנץ
ָאל׳ איניציאטיוו צו -באוואוסטזיניגקייט און מארקעטינג קאמפיין אונטער דער גאווערנער׳ס ׳קָאנעקט 

 כערן די צאל איינגשעריבענע צווישן בארעכטיגטע ניו יארקער. הע 
  

אלס טייל פון איר סטעיט ָאוו  5ָאל׳ איניציאטיוו, אויסגעמאלדן אום יאנואר -גאווערנער האקול׳ס ׳קָאנעקט 
דע סטעיט רעדע, איז א טראנספארמירנדע אינוועסטירונג אין ניו יארק׳ס קאמיוניטיס און דיגיטאלע 

ספיעד, -קטור. עס וועט נישט נאר פארזיכערן אז עס איז פאראן צוטריטליכע הייאינפראסטרו
-פארלעסליכע בראודבענד פאר אלע ניו יארקער נאר אויך אז ניו יארק וועט פירן דער אינטערנעט 

׳סטן יארהונדערט. אין דער באמיאונג וועלן נישט נאר זיין 21באהאפטענער עקאנאמיע פון דעם 
רונג און קאמיוניטי ארויסזוך נאר עס וועט אויך אנטהאלטן דאס ארבעטן אינאיינעם אריינגעמישט רעגי

 מיט די סטעיט׳ס גרעסטע בראודבענד באזארגער כדי צו גרייכן בארעכטיגטע ניו יארקער. 

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


  
אויף צו לאנג איז בראודבענד געווען אויסער׳ן דערגרייכן פאר פילע ניו יארקער צוליב דעם וואס עס איז 
נישט צוגענגליך. אין צוגאב צו רעדוצירן קאסטן פאר איינקויפער דורך קאפיטאל אינוועסטירונגען, צילט 

אז יעדע ניו יארקער בארעכטיגט זיך ָאל׳ איניציאטיוו צו פארזיכערן -די גאווערנער׳ס וועגווייזיגע ׳קָאנעקט 
צו באטייליגן אין דעם צוגענגליכן אינטערנעט באהעפטונג פראגראם איז אויסגעריכטעט מיט די 

 אינפארמאציע און שטיצע וואס זיי דארפן האבן אויף זיך איינצושרייבן און אנצוהויבן געניסן דערפון. 
  

דאלער  30א חודש. אין צוגאב צו דער  60ך איבער בראודבענד קאסט אפ פאר ניו יארקער דורכשניטלי
בארעכטיגטע הויזגעזינדער באקומען אן איינמאליגע הנחה אויף -א חודש הילף קענען אויך פינאנציעל

דאלער צו קויפן א לעּפטַאּפ, דעסקטַאּפ קאמפיוטער אדער טאבלעט פון אנטיילנעמענדע  100ביז 
 דאלער צו דער איינקויף פרייז.  50דאלער און ווייניגער ווי  10בער ּפרָאוויידערס אויב זיי לייגן אויס אי

  
DPS CEO ,ספיעד אינטערנעט איז נויטיג אויף צו באקומען -״היי רארי עם. קריסטיען האט געזאגט

טעגליכע לעבנס. מיט די -עיקר׳דיגע סערוויסעס און אינפארמאציע וואס מיר ניצן אין אונזערע טאג
ועלן טויזנטער פאמיליעס מיט קלענערע איינקונפטן אין ניו יארק סטעיט זיך קענען פעדעראלע הילף, ו

 איינשאפן צוטריט צו דער אינטערנעט אויף וועלן זיי נויטיגן זיך אזוי דרינגענד.״ 
  

דעזיגנירט -CEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ אמטירנדע קאמיסיאנערין און פרעזידענט און 
״שוין צו לאנג וואס בראודבענד איז נישט געווען צו דערגרייכן פאר אונזערע גט, האוּפ נייט האט געזא

ָאל׳ -מערסט באדערפטיגע ניו יארקער צוליב צוגענגליכקייט פראבלעמען. גאווערנער האקול׳ס ׳קָאנעקט 
נע פון פאווארפע  —איניציאטיוו וועט פארברייטערן אינטערנעט צוטריט אין אלע ווינקלען פון דעם סטעיט 

און אין דער זעלבער צייט העכערן צוגענגליכקייט,  —שטאטישע צענטערס -סטעיט הייוועיס ביז אינער 
 פארמעסטערישקייט און איינקויפער אויסוואל.״ 

  
קעמיל דזשאסעף, גרופע וויצע פרעזידענטקע פון רעגירונג אנגעלעגנהייטן ביי ׳טשארטער 

ז שוין לאנג אנטשלאסן צו העכערן אינטערנעט ״טשארטער איקאמיוניקעישענס׳, האט געזאגט, 
באהעפטונג דורך אדרעסירן בראודבענד צוטריטליכקייט, איינפירונג און צוגענגליכקייט, אריינגערעכנט 
דורך דער אנגייענדער פארברייטערונג פון אונזער בראודבענד נעטווָארק אויף אומסערווירטע און מער 

קאסט בראודבענד וואס ווערט -אינטערנעט עסיסט׳ נידעריגע דארפישע ערטער, אונזער ׳ספעקטרום 
אנגעבאטן פאר בארעכטיגטע פאמיליעס און עלטערע מענטשן, אונזער אנטיילנעמען אין דעם 

 K-12עמערדזשענסי בראודבענד בענעפיט פראגראם און אונזער ׳סטעי קאנעקטעד׳ פראגראם פאר 
מען אין דער ׳עפארדעבל קאנעקטיוויטי פראגראם׳, וואס סקולס. ׳ספעקטרום׳ שטאלצירט זיך אנטיילצונע 

 אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו מערן אינטערנעט באהעפטונג.״ -בויעט אויף טשארטער׳ס לאנג
  

עי, האט -עס-דזשען אסטראגער, וויצע פרעזידענטקע פון קאמיוניטי אנגעלעגנהייטן פאר ׳אלטיס׳ יו
צו פארברייטערן דאס אננעמען פון צוגענגליכע אינטערנעט  עי איז אנטשלאסן-עס-״אלטיס יוגעזאגט, 

סערוויס אין ניו יארק און, דורך אונזער ׳ָאּפטימּום עדווענטעדזש׳ אינטערנעט פראגראם און פארשידענע 
ערליי פובליק און פריוואטע שותפות׳ן, זענען מיר שטאלץ צו באזארגן פאר ניו יארקער אונזער 

בראודבענד אויף א צוגענגליכע חודש׳ליכע פרייז. אלס אנטיילנעמער אין דעם ספיעד -׳ָאּפטימּום׳ היי
׳עפארדעבל קאנעקטיוויטי פראגראם׳, קוקן מיר ארויס צו ארבעטן נאענט מיט גאווערנער האקול און 

דער דעפארטמענט פון פובליק סערוויס צו מערן באוואוסטזיניגקייט איבער דעם פראגראם און העלפן 
 ספיעד בראודבענד אינטערנעט סערוויס אין זייערע היימען.״ -ס זיך באהעפטן צו היימער פאמיליע 

  
טאני לואיס, וויצע פרעזידענט פון סטעיט רעגירונג אנגעלעגנהייטן און פובליק פאליסי ביי  

 ״׳ווערייזאן׳ איז אנטשלאסן צו העלפן ברענגען א דיגיטאליש ארייננעמיגע און ׳ווערייזאן׳, האט געזאגט,
באהעפטונג -יושר׳דיגע געזעלשאפט, און צוליב דעם שטיצן מיר דעם נייעם צוגענגליכע אינטערנעט 



ָאל׳ איניציאטיוו אויף צו העלפן ניו יארקער -( און גאווערנער האקול׳ס ׳קָאנעקט ACPפראגראם )
ען קאנסומערס זיך באהעפטן צו בראודבענד אינטערנעט. בארעכטיגטע ׳ווערייזאן׳ קאסטומערס קענ

-היים אינטערנעט פאסט  LTEהאום׳ אדער  5Gבאקומען א הנחה אויף ׳ווערייזאן׳ מאביל, ׳פייאס׳, ׳
עיד פראגראמען, צו העלפן מער מענטשן ווי סיי ווען פריער זיך באהעפטן צו דער אינטערנעט דורך פ

 אונזער בראודבענד אינטערנעט סערוויסעס.״ 
  

מאביל האט  -Tדאו דרעיפער, עקזעקיוטיוו וויצע פרעזידענט פון אויפקומענדע פראדוקטן גרופע ביי 
-Tָאל׳ פראגראם זענען איינשטימיג מיט -״אזעלכע איניציאטיוון ווי ניו יארק׳ס ׳קָאנעקטגעזאגט, 

פאר יעדן, און  אביל׳ס לאנגיעריגע מיינונג אז צוגענגליכע אינטערנעט באהעפטונג זאל זיין צוטריטליך מ
-אזעלכע פאקטארן ווי איינקונפט באגרעניצונגען טאר נישט זיין קיין אפהאלט פאר פארלעסליכע, היי

ספיעד אינטערנעט סערוויסעס פאר סיי וועמען. מיר קוקן ארויס צו ארבעטן אינאיינעם מיט גאווערנער 
 רקליכקייט אין ניו יארק.״ האקול און איר אפיס צו ברענגען דעם וויכטיגן פראגראם צו דער ווי

  
״צוגענגליכע אינטערנעט  צפון ראיאן האט געזאגט, AT&Tפעטרישע דזשעיקאבס, פרעזידענט פון 

איז דער שליסל צו פארמאכן דעם דיגיטאלן  —פארבינדענע און סיי ווייערלעס -סיי דראטן —
׳ס שטיצע פון דעם ׳עפארדעבל קאנעקטיוויטי פראגראם׳ מיינט אז אונזערע AT&Tצווישנשייד. 

טערמיניגע -לאנג קאסטומערס קענען רעדוצירן די קאסטן פון זייער אינטערנעט דורך אויסניצן די
קאסט אינטערנעט אפציעס פאר אונזערע קאסטומערס איז -פעדעראלע בענעפיטן. אנבאטן נידעריגע 

פאר אונז ווייטער א וויכטיגער פריאריטעט. מיר אפלאדירן גאווערנער האקול פאר מוטיגן בארעכטיגטע 
 ניו יארקער זיך אויפצושרייבן פאר דעם וויכטיגן בענעפיט.״ 

  
דירעקט פובליצירן דער  DPSפון דעם איניציאטיוו אויסגעמאלדן דורך גאווערנער האקול, וועט  אלס טייל

פעדעראלער בראודבענד הנחה אלס טייל פון איר רעגלמעסיגע קאנסומער אוטריטש וואס נעמט אריין 
ונג סטעיט׳יגע בראודבענד מאפע שאפ-, און אין איר גאנץ2022קאנסומער פארקומענישן אין  100באלד 

 איניציאטיוו. 
  

DPS  וועט אויך מוטיגן גרויסע בראודבענד אינטערנעט ּפרָאוויידערס צו שטיצן דעם פראגראם און
באריכטן אויף זייערע פלענער אזוי ווי זיי ווערן אנטוויקלט, אריינגערעכנט ׳טשארטער׳, ׳ווערייזאן׳ און 

פון די סטעיט׳ס הויזגעזינדער, ווי אויך פראצענט  95׳אלטיס׳, וועלכע אינאיינעם סערווירן איבער 
 מאביל׳ און ׳ווערייזאן׳. -T, ׳AT&Tווייערלעס ּפרָאוויידערס 

  
אנדערע ניו יארק סטעיט אגענטורן וועלכע זענען באשעפטיגט אין דעם בראודבענד אינטערנעט 

ילף, וואס וועט אנווייזן אוטריטש איניציאטיוו נעמען אריין דער אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאּביליטי ה
פאר סָאושעל סערוויסעס אגענטורן מיטצוטיילן אוטריטש מאטעריאלן צו קליענטן, און דער אפיס פון 

קינדער און פאמיליע סערוויסעס, וואס וועט שטיצן דעם בראודבענד סָאּבסידי דורך ארטיגע 
קעיר ּפרָאוויידערס, -טשיילד געבער,-קעיר לייסענס-דעפארטמענטס פון סָאושעל סערוויסעס, טשיילד

 אויפצי קעיר און וואלונטירער אגענטורן. 
  

סטעיט׳יגע אוטריטש -אין צוגאב, וועט דער לעיבאר דעפארטמענט שטיצן דער סָאּבסידי דורך איר גאנץ
מיטלען, ׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ וועט באקאנט מאכן פאר ּפרָאּפערטי אייגנטימער אין איר 

און זיי באזארגן מיט פראגראם מאטעריאלן אריינצושטעלן אין אלגעמיינע ערטער און  פארטפעל
אויסטיילן פאר זייערע איינוואוינער, דער דעפארטמענט אוו מאטאר וויהיקלס גרייט זיך פאר א דירעקט 

טאל פאסט און רעקלאמירונג קאמפיין, און ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ גרייט זיך אויסצוניצן קאפי
 בראודבענד גרענטס און די ראיאנישע קאונסילס צו העכערן באוואוסטזיניגקייט און איינשרייבונג. 

  



סטעיט׳יגע מאפע שאפונג שטודיע -איינגעפירט ניו יארק׳ס ערשטע גרונטליכע גאנץ DPSלעצטנס האט 
יכקייט און קאסטן פון פון בראודבענד אינטערנעט צו אידענטיפיצירן ווי עס איז צו באקומען, די פארלעסל

ספיעד בראודבענד אינטערנעט סערוויסעס לענגאויס דעם סטעיט. דער צוועק פון דער שטודיע איז -היי
צו העלפן באשטימען וועלכע שריטן פעלן זיך אויס צו זיכער מאכן אז אלע ניו יארקע פריוואטע און 

נויטיגט זיך. די שטודיע, וואס איז ביזנעס קליענטן האבן צוטריט צו דער אינטערנעט, לויט ווי עס 
ערווארטעט צו פארענדיגט ווערן אין מאי, וועט געניצט ווערן צו פארזיכערן די פעדעראלע בראודבענד 

 געלטער ווערן געצילט דארט וואו מען נויטיגט זיך דערין דאס מערסטע. 
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