
 
 גאווערנער קעטי האקול   3/16/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

פאמיליעס זיך אנגעשליסן אין פעדעראלע אינטערנעט פאר   100,000גאווערנער האקול אנאנסירט 
  צוגענגליכע פרייזן פראגראם

  
איינקונפט פאמיליעס א גרויסע  -באמיאונג פון עטליכע אגענטורן צוזאמען צו איינשרייבן נידעריגע

  סוקסעס
  

מיליאן דאלאר אין פעדעראלע  36פריש אנטיילנעמנדע ניו יארקע פאמיליעס וועלן באקומען כמעט 
  סָאבסידיס

  
  

בארעכטיגטע פאמיליעס האבן   100,000גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז מער פון נאך 
  פארבינדונג פאר צוגענגליכע פרייזן פראגראםזיך איינגעשריבן אין די פעדעראלע רעגירונג'ס 

(Affordable Connectivity Program  זינט ניו יארק האט אנגעהויבן די אונטערנעמונג צווישן עטליכע )
דער פעדעראלער פראגראם גיבט דיסקַאונטס פון אגענטורן צו אריינברענגען מענטשן זיך צו איינשרייבן.  

 איינקונפט פאמיליעס. -א חודש פאר אינטערנעט סערוויס פאר בארעכטיגטע נידעריגע  $30ביז אזויפיל ווי 
  

"די פארגאנגענע צוויי יאר האבן אונז דערמאנט ווי קריטיש פארלעסליכע און ביליגע אינטערנעט איז כדי 
האט  רבינדן צו פאמיליע, ארבעט, סקול און העלט קעיר סערוויסעס",מיר זאלן קענען בלייבן פא 

"איך בין שטאלץ פון די צוזאמענארבעט צווישן אונזערע סטעיט אגענטורן   גאווערנער האקול געזאגט.
און אונזער שותפות מיט די פעדעראלע רעגירונג צו ברענגען אינטערנעט איבער די גאנצע סטעיט, און  

  עבן צו פארזעצן מיט די באמיאונגען צו פארבינדן אלע ניו יארקער."איך בין איבערגעג 

  
אלץ א דירעקטע רעזולטאט פון א פילפאכיגע צוגאנג דורך עטליכע אגענטורן צו אריינברענגען מענטשן  

 Department of Publicאנגעפירט דורך די ניו יארק סטעיט דעּפארטמענט פון פובליק סערוויסעס )
Service, DPS,)   זעצט די סטעיט פאר צו העכערן די צאל בארעכטיגטע מענטשן וועלכע זענען

הויזגעזינדער יעצט באקומענדיג די חודש'ליכע סָאבסידי אום   715,000איינגעשריבן טעגליך. מיט איבער 
פראצענטיגע ראטע   40, שטייט ניו יארק צווישן די פיר גרעסטע סטעיטס מיט א כמעט 2022, 14מערץ 

געשריבענע מענטשן. די קאמפיין וואס האט זיך אנגעהויבן אנהויב יאנואר, האט זיך אנגעהויבן  פון איינ
פראצענט פון בארעכטיגטע הויזגעזינדער זייענדיג איינגעשריבן. די בארעכטיגטע   30מיט ווייניגער פון 

אר, ברענגענדיג  מיליאן דאל 36פאמיליעס וועלכע האבן זיך בלויז יעצט אנגעשלאסן וועלן באקומען בערך 
  מיליאן דאלאר. 250די סך הכל יערליכע סָאסידיס צו איבער 

  
CEO  פוןDPS ,אריינברענגן נייע קליענטן און שתדל'ן פאר זיי  , רָארי מ. קריסטשיען, האט געזאגט"

איז א פריאריטעט פאר די סטעיט, און עס דערפרייט מיר די הצלחה פון דעם אונטערנעמונג וואס וועט  
העלפן פארזיכערן אז אלע ניו יארקער וועלכע זענען בארעכטיגט לויט זייער איינקונפט וועלן האבן צוטריט 

  נארמאלע פרייז."צו שנעלע אינטערנעט פאר א 
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, אין צוזאמענארבעט מיט אנדערע אגענטורן וועלכע שטעלן צו סערוויסעס פארן פובליק און מיט  DPSדי 
אינטערנעט פירמעס, פירן אן די אויפמערקזאמקייט און מארקעטינג קאמפיין פון די רעגירונג איבערן  

טערנעמונג צו פארמערן די צאל  )פארבינד אלע( אונ  ConnectALLסטעיט אונטער די גאווערנער'ס 
  איינגעשריבענע צווישן בארעכטיגטע ניו יארקער.

  
ניו יארק סטעיט אגענטורן וועלכע זענען פארמישט אין די אונטערנעמונג צו אנקומען צו בארעכטיגטע 

 מענטשן און זייערע באמיאונגען אין די אונטערנעמונג רעכענען אריין:  
  

 Office of Temporary and Disabilityאון דיסאביליטי הילף )  די אפיס פון צייטווייליגע •
Assistance ) ווייזט אן פאר סָאושעל סערוויסעס אגענטורן צו מיטטיילן ערקלערנדע

מאטעריאלן מיט קליענטן און מיט אינטערנעט פירמעס מיט וועלכע זיי האבן קאנטראקטן, און זיי  
מאכן אויטאמאטישע אינטערנעט סָאבסידי אנטווארטן אויף אלע אימעילס און זיי פארעפענטליכן  

  שעל מידיע פלאטפארמעס.מאטעריאלן אויף אלע סָאו

זוכט ארויס ( Housing and Community Renewalהאוזינג און קאמיוניטי רינועל ) •
שותפים וועלכע טוהען אין האוזינג פאר חסד און ּפרַאּפערטי אייגענטימער, און זיי שטופן עס אויף 

  סָאושעל מידיע.

 Office of Children and Familyדי אפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס ) •
Services) פארשפרייט די אינטערנעט סָאּבסידי דורך לאקאלע דעפארטמענטס פון סָאושעל ,

קעיר ּפרָאוויידערס, פאסטער קעיר און  -קעיר לייסענסירער, טשיילד-סערוויסעס, טשיילד
  וואלונטיר אגענטורן, און זיי שטופן עס אויף סָאושעל מידיע.

שטופט די סָאבסידי דורך אירע  ( Department of Laborיבאר )די דעּפארמענט ָאוו לע •
אוועקגעשטעלטע מיטלען פון פארבינדונג איבערן סטעיט, מיט ּפרַאּפערטי אייגנטימער אויף  

זייערע ליסטעס צו אויסטיילן פראגראם מאטעריאלן פארן אויפהענגען אין פלעצער וואו מענטשן 
און פארשפרייטן עס אויף   ווידעאו PSAא ערע טענאנטס, זעהען עס און עס צו פארטיילן פאר זיי 

  סָאושעל מידיע.

שיקט ( Department of Motor Vehicles, DMVדי דעּפארטמענט ָאוו מאטאר וויהיקלס ) •
  PSAאימעילס און זעצט פאר מיט א סָאושעל מידיע אדווערטייזינג קאמפיין, שפילט אויף א 

, לאנג איילענד און אין  NYCאפיסעס אין  DMVאנגעפירטע -סקרינס אין סטעיט  TVווידעאו אויף 
די קאונטיס אלבאני, וועסטשעסטער, רַאקלענד און ָאנָאנדַאגַא, און אזוי אויך שיקן זיי דורך די  

פאסט בערך פינף מיליאן אינפארמאציע צעטלעך דורכאויס די יאר ווען קליענטן באקומען זייער  
  יסענס.דרייווער'ס לי

טיילט מיט אינפארמאציע  ( Empire State Developmentעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט ) •
 Regional Economic Developmentדורך די ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס )

Councilsטערמיניגע שותפות'ן מיט אינטערנעט פירמעס צו פארמערן  -( און דורך אויסנוצן לאנג
 נטשאפט און צאל איינגעשריבענע.  די באקא

  
דעזיגנירטע, הָאוּפ -CEOעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט צייטווייליגע קאמישאנער, פרעזידענט און 

פאנדעמיע האט אויפגעוויזן אז שנעלע אינטערנעט פארבינדונג איז  19-"די קאוויד נייט, האט געזאגט,
מער נישט א לוקסוס; עס איז א נויטיגע זאך. אינטערנעט איז קריטיש פאר ניו יארקער צו קענען גיין אין  

ן  סקול, ארבעטן פונדערווייטנס, טרעפן א דזשאב, אנהויבן א ביזנעס, האבן צוטריט צו העלטקעיר או 
קאמוניקירן מיט באליבטע. אראפנידערן די פרייזן איז א הויפט באשטאנדטייל פון גאווערנער האקול'ס  

ConnectALL   אונטערנעמונג, פארזיכערנדיג אז מיר אלע האבן ביליגע און צוגענגליכע אינטערנעט און
  קאנאמיע."אוועקלייגן די יסודות פאר ניו יארק צו קעננען פארזעצן צו פירן די דיגיטאלע ע 
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,  Verizonאון  Spectrum ,Alticeאין צוגאב האבן אינטערנעט פירמעס אין ניו יארק, אריינרעכענענדיג  
פארגעזעצט מיט זייער צוזאג צו פארברייטערן דאס איינפירונג פון ביליגע אינטערנעט סערוויס איבער די  

ון שאפן א מער יושר'דיגע און  גאנצע סטעיט צו העלפן פאררעכטן די דיגיטאלע אומגלייכקייטן א
  אינקלוסיווע דיגיטאלע וועלט.

  
אונטערנעמונג, אנאנסירט אין יאנואר אלץ טייל פון איר 'סטעיט ָאוו די   ConnectALLגאווערנער האקול'ס 

ביליאן דאלארדיגע אינוועסטירונג אין ניו יארק'ס קאמיוניטיס   1סטעיט' רעדע, איז א טראנספארמאטיווע 
טאלע אינפראסטראקטור. עס טוט נישט נאר ציהלן צו פארזיכערן צוגענגליכע און פארלעסליכע  און דיגי

'סטע יאר הונדערט  21שנעלע אינטערנעט פאר אלע ניו יארקער, נאר אויך אז ניו יארק וועט אנפירן די 
ן ארבעט  פארבינדענע עקאנאמיע. די אונטערנעמונג פארמישט רעגירונג און קאמיוניטי פארבינדונגען או

  מיט די סטעיט'ס גרעסטע אינטערנעמט פירמעס צו אנקומען צו בארעכטיגטע ניו יארקער.
  

אויף צו לאנג איז בראודבענד געווען אויסער׳ן דערגרייכן פאר פילע ניו יארקער צוליב דעם וואס עס איז  
ועסטירונגען, ציהלט  נישט צוגענגליך. אין צוגאב צום רעדוצירן די קאסטן פאר מענטשן דורך געלט אינו

אונטערנעמונג צו פארזיכערן אז יעדע בארעכטיגטע ניו   ConnectALLגאווערנער האקול'ס פיאנירנדע 
און איז אויסגעשטאט מיט די   פארבינדונג פאר צוגענגליכע פרייזן פראגראםיארקער נעמט אנטייל אין די 

 זיך איינצושרייבן. אינפארמאציע און שטיצע וואס זענען נויטיג 
  

א חודש אין דורכשניט. אין צוגאב צו די הילף מיט די   $60אינטערנעט קאסט אפ פאר ניו יארקער איבער 
בארעכטיגטע הויזגעזינדער אויך באקומען אן איינמאליגע דיסקַאונט פון  -א חודש, קענען פינאנציעל $30

קטאּפ קאמּפיוטער אדער א טאבלעט פון  צו קויפן א לעּפטַאּפ אדער דעס $100ביז אזויפיל ווי 
פאר די   $50און וווייניגער פון  $10אנטיילנעמנדע פירמעס אויב דער קליענט לייגט אליין צו מער פון 

  פרייז פון דאס איינקויפן.
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