
 
 الحاكمة كاثي هوكول   3/16/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  أسرة لبرنامج النطاق العريض ميسور التكلفة الفدرالي 100,000الحاكمة هوكول تعلن عن انضمام 
  

  جهود متعددة الوكاالت لتسجيل األسر المؤهلة ذات الدخل المنخفض حققت نجاًحا كبيًرا
  

  مليون دوالر من اإلعانات الفيدرالية 36ستحصل العائالت المشاركة حديًثا في نيويورك على ما يقرب من 
  
  

 برنامج االتصال ميسور التكلفةأسرة مؤهلة إضافية قد سجلت في 100,000أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن أكثر من 
عريض لتحفيز التسجيل. يوفر البرنامج  الخاص بالحكومة الفدرالية منذ أن أطلقت نيويورك مبادرة متعددة الوكاالت للنطاق ال

 دوالًرا شهريًا على خدمة اإلنترنت لألسر المؤهلة ذات الدخل المنخفض.   30الفيدرالي خصومات تصل إلى 
  

"ذّكرنا العامان الماضيان بمدى أهمية النطاق العريض الجدير بالثقة والميسور التكلفة، حتى نتمكن من البقاء على اتصال 
"أنا فخورة بتعاون وكاالت الوالية وشراكتنا مع  قالت الحاكمة هوكول. ة والعمل والمدرسة والرعاية الصحية،"بخدمات األسر

  الحكومة الفيدرالية لجلب النطاق العريض عبر الوالية، وأنا ملتزم بمواصلة هذه الجهود لربط جميع سكان نيويورك."

  
(، DPSك )كنتيجة مباشرة لجهود التوعية متعددة الوكاالت والمتعددة الجوانب بقيادة إدارة الخدمة العامة بوالية نيويور

 14أسرة تتلقى اإلعانة الشهرية اعتباًرا من  715,000تواصل الوالية زيادة عدد المسجلين المؤهلين يوميًا. مع أكثر من 
في المائة من التسجيل. بدأت   40، تأتي نيويورك في المقدمة من بين أكبر أربع واليات، مع ما يقرب من 2022مارس 

بالمائة من األسر المؤهلة. ستحصل العائالت المؤهلة التي انضمت  30، بتسجيل أقل من الحملة، التي بدأت في أوائل يناير
  مليون دوالر. 250مليون دوالر، وبذلك يصل إجمالي الدعم السنوي إلى أكثر من  36للتو على ما يقرب من 

  
"إن التوعية والدعوة للمستهلكين من أولويات  (:DPSقال روري إم كريستيان، الرئيس التنفيذي إلدارة الخدمة العامة ) 

الوالية، ويسعدني نجاح مبادرة التوعية هذه التي ستساعد في ضمان وصول جميع سكان نيويورك مؤهلي الدخل إلى اإلنترنت  
  عالي السرعة بسعر معقول."

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

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

  
 تشمل وكاالت والية نيويورك المشاركة في مبادرة التوعية بالنطاق العريض وجهودها: 

  

يقوم بتوجيه وكاالت الخدمات االجتماعية لمشاركة مواد التوعية مع العمالء   :معونة العجزمكتب المعونات المؤقتة و •
ومقدمي الخدمات المتعاقد معهم، ويقوم بإنشاء ردود تلقائية لدعم النطاق العريض التلقائي على جميع رسائل البريد  

  اإللكتروني ونشر التوعية على جميع وسائل التواصل االجتماعي. 

: تتواصل مع شركاء اإلسكان غير الهادفين للربح ومالكي العقارات، والترويج  المجتمعات وكالة تجديد المنازل و •
  على وسائل التواصل االجتماعي.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fcc.gov%2Facp&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc65203a09c6942ccb5a708da076e75e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637830468253503419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FTKhRpyy7DmcwBxDh3bmXG2iWnc47nW48w%2BP3YMla60%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fcc.gov%2Facp&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc65203a09c6942ccb5a708da076e75e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637830468253503419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FTKhRpyy7DmcwBxDh3bmXG2iWnc47nW48w%2BP3YMla60%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fcc.gov%2Facp&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc65203a09c6942ccb5a708da076e75e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637830468253503419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FTKhRpyy7DmcwBxDh3bmXG2iWnc47nW48w%2BP3YMla60%3D&reserved=0


ج لدعم النطاق العريض من خالل اإلدارات المحلية للخدمات االجتماعية، مكتب خدمات األطفال واألسرة • : يرّوِّ
ج  وحاملي تراخيص مراكز رعاية األطفال، ومقدمي رعاية األطفال، والرعاية البديلة، والوكاالت التطوعية، ويرّوِّ

  على وسائل التواصل االجتماعي.

: تقوم بترويج الدعم من خالل قنوات التوعية على مستوى الوالية، وأصحاب العقارات في محفظتها،  وزارة العمل  •
والترويج على وسائل  ، PSAفيديو يها، لتوفير مواد البرنامج للنشر في المناطق المشتركة والتوزيع على المقيمين ف

  التواصل االجتماعي.

: تقوم بإرسال رسائل بريد إلكتروني وتستمر في حملة إعالنية على وسائل التواصل  إدارة المركبات اآللية •
( التي تديرها  DMVعلى شاشات التلفزيون في مكاتب إدارة المركبات اآللية ) PSAاالجتماعي، وتبث فيديو 

تر، وروكالند، وأونونداغا، وكذلك إرسال ما الوالية في مدينة نيويورك، ومقاطعات لونغ آيالند، وألباني، وويستشيس
  .يقرب من خمسة ماليين ملحق إعالمي بالبريد على مدار العام عندما يتلقى العمالء رخصة القيادة الخاصة بهم

: تشارك المعلومات من خالل مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية وتستفيد من الشراكات وكالة إمباير ستيت للتطوير •
 جل مع مزودي خدمات اإلنترنت لزيادة الوعي والتسجيل. طويلة األ

  
: "لقد أثبت جائحة قالت هوب نايت، مفوضة وكالة إمباير ستيت للتطوير باإلنابة والرئيسة والمديرة التنفيذية المعينة

COVID-19   أن االتصال باإلنترنت عالي السرعة لم يعد رفاهية، بل ضرورة. النطاق العريض ضروري لسكان نيويورك
الذين يذهبون إلى المدرسة، ويعملون عن بعد، ويبحثون عن وظيفة، ويبدأون مشروًعا، ويصلون إلى الرعاية الصحية،  

التي أطلقتها   ConnectALLر أساسي في مبادرة ويتواصلون مع أحبائهم. إن تحسين القدرة على تحمل التكاليف عنص
الحاكمة هوكول، مما يضمن أن يكون لدينا جميعًا نطاقًا عريًضا ميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه ويضع األساس لنيويورك  

  لمواصلة قيادة االقتصاد الرقمي."
  

،  Verizonو  Alticeو  Spectrumباإلضافة إلى ذلك، واصل مزودو خدمات اإلنترنت في نيويورك، بما في ذلك 
التزامهم بتوسيع اعتماد خدمة اإلنترنت بأسعار معقولة في جميع أنحاء الوالية للمساعدة في سد الفجوة الرقمية وإنشاء عالم  

  رقمي أكثر إنصافًا وشمولية.
  

زء من خطاب حالة الوالية، التي أطلقتها الحاكمة هوكول، والتي تم اإلعالن عنها في يناير كج  ConnectALLإن مبادرة 
هي استثمار تحويلي قيمته مليار دوالر في مجتمعات نيويورك والبنية التحتية الرقمية. فهي ال تهدف إلى ضمان وصول جميع 

سكان نيويورك إلى النطاق العريض عالي السرعة والجدير بالثقة فحسب، بل تهدف أيًضا إلى أن تقود نيويورك االقتصاد  
رن الحادي والعشرين. يشمل هذا الجهد التوعية الحكومية والمجتمعية، والعمل مع أكبر مزودي خدمة النطاق  المتصل في الق

  العريض في الوالية للوصول إلى سكان نيويورك المؤهلين.
  

ضافة إلى  لفترة طويلة جًدا، كان النطاق العريض بعيد عن متناول العديد من سكان نيويورك ألنه ليس في متناول الجميع. باإل
الرائدة إلى   ConnectALLخفض التكاليف على المستهلكين من خالل االستثمارات الرأسمالية، تهدف مبادرة الحاكمة 

والتزود بالمعلومات والدعم الذي   برنامج االتصال الميسور التكلفةضمان مشاركة كل مواطن مؤهل من سكان نيويورك في 
 يحتاجون إليه للتسجيل. 

  
دوالًرا  30إضافةً إلى المساعدة التي تبلغ دوالًرا في الشهر في المتوسط.  60يكلف النطاق العريض سكان نيويورك أكثر من 

دوالر لشراء جهاز كمبيوتر محمول أو   100شهريًا، يمكن لألسر المؤهلة ماليًا الحصول على خصم لمرة واحدة يصل إلى 
دوالًرا في  50دوالرات وأقل من  10كمبيوتر مكتبي أو جهاز لوحي من مقدمي الخدمة المشاركين إذا ساهموا بأكثر من 

  الشراء. سعر
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