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ماليين دوالر لتوفير انترنت عريض   10التجريبية بقيمة  CONNECTALLالحاكمة هوكول تعلن عن إطالق مبادرة 
  النطاق بأسعار معقولة للمجتمعات الريفية

  
هيئة الطاقة في نيويورك تستفيد من البنية التحتية لالتصاالت الحالية لنشر النطاق العريض في قرية شيربورن، مقاطعة  

  تشينانغو
  

وبلدة ديانا في مقاطعة   التجريبية: نيكولز في مقاطعة تيوغا ConnectALLثالث مدن إضافية مستهدفة في مبادرة 
  لويس وبلدة بيتكيرن في مقاطعة سانت لورانس

  
أكبر استثمار على   -للحاكمة التي تزيد قيمتها عن مليار دوالر  ConnectALLالمبادرة التجر يبية هي جزء من مبادرة 

  الق في البنية التحتية الرقمية للقرن الحادي والعشرين في نيويوركاإلط
  

 
النموذجي ألربع مقاطعات لتوفير الوصول إلى اإلنترنت   ConnectALLأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم إطالق مشروع 

عريض النطاق بأسعار معقولة لمزيد من سكان نيويورك الذين يعيشون في المناطق الريفية. قرية شيربورن في مقاطعة  
س هي البلديات  تشينانغو، وبلدة نيكولز في مقاطعة تيوغ، وبلدة ديانا في مقاطعة لويس، وبلدة بيتكيرن في مقاطعة سانت لوران

. تهدف مبادرة بقيمة مليار دوالر ConnectALLمبادرة  األولية التي استفادت من هذا االنتشار األول، من خالل 
ConnectALL وهي أكبر استثمار على اإلطالق في البنية التحتية الرقمية للقرن الحادي والعشرين في نيويورك، إلى ،

تحويل البنية التحتية الرقمية في نيويورك وتوسيع نطاق الوصول إلى النطاق العريض والقدرة على تحمل التكاليف  
وى الوالية باستخدام أكثر من مليار دوالر في استثمارات القطاعين العام والخاص. انضم اليوم ممثلون واإلنصاف على مست

من هيئة الطاقة في نيويورك ووكالة إمباير ستيت للتطوير، جنبًا إلى جنب مع عمدة شيربورن وليام إيسي ومتعاونين آخرين،  
  لبدء المشروع النموذجي رسميًا في قرية شيربورن.

  
ذّكر العامان الماضيان سكان نيويورك بمدى أهمية النطاق العريض الموثوق به وبأسعار معقولة، حتى نتمكن من البقاء على  "

اتصال بخدمات األسرة والعمل والمدرسة والرعاية الصحية، ألن الكثيرين اضطروا إلى العمل وااللتحاق بالمدرسة عن بُعد،  
. "إن الوصول إلى اإلنترنت  قالت الحاكمة هوكولها المشهد الرقمي في نيويورك،" وبسبب التصدعات العميقة التي تعرض ل

إلى إنشاء مشهد رقمي   ConnectALLبالنطاق العريض أمر مهم في الحياة اليومية مثل التدفئة والماء والكهرباء، وتهدف 
لن يؤدي  ركن من أركان الوالية. جديد لنيويورك من خالل بناء اتصاالت واسعة النطاق وآمنة وبأسعار معقولة في كل

االستثمار في هذه البنية التحتية العامة الحيوية إلى تعزيز تقدم االستثمار األولي لواليتنا فحسب، بل سيعزز النمو االقتصادي  
  واالبتكار المحلي إلى حد بعيد في المستقبل."

  
ستهداف المناطق حيث يمكن لأللياف المملوكة ماليين دوالر ال 10الجديد في نيويورك  ConnectALLيستثمر برنامج  

للوالية الحالية إنشاء جسر من األلياف بين مراكز البيانات الكبيرة )الميل األول( والمنازل الفردية )الميل األخير(، وبشكل  
لعمل مع شركاء أساسي في المناطق الريفية التي ال يتم تقديم الخدمة لها بواسطة مزودي خدمات النطاق العريض. من خالل ا

(، وهيئة التنمية في  ESDفي المجتمع غير هادفين للربح وحكومة والية نيويورك، بما في ذلك وكالة إمباير ستيت للتطوير )
( على النشر األولي للنطاق NYPA، ستشرف هيئة الطاقة في نيويورك )Southern Tier Networkالبلد الشمالي، و 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-1-billion-connectall-initiative-bring-affordable-broadband__%3B!!MQuuhw!zgY4r0S1DWe32I3yJTL6NTEfyBbXeFhuPcT0pYK7l5wCFN4KiBCGl7tU6uagpRSxUnJoLu4wUh46yNjZuESFg6Y3_YXYvdkQ%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gCKmJk2P0b8qf%2BarhW9Qer%2B9BMOPMwlBHpi8l2nlrVk%3D&reserved=0


العريض في هذه المقاطعات األربع المختارة من خالل االستفادة من الشبكات الحالية المملوكة للوالية لتوصيل األلياف عبر  
  منزل وعمل تجاري. 2,000"الميل المتوسط" ألكثر من 

  
للبلديات المحلية والكيانات األخرى لتخطيط   على مستوى الوالية برامج منح لتوفير التمويل ConnectALLتتضمن مبادرة  

وهندسة وإنشاء بنية تحتية للنطاق العريض يمكن الوصول إليها، وبرنامج نشر ريفي لتوسيع شبكات النطاق العريض إلى  
المنازل واألعمال التجارية التي ال تحظى بالخدمة والمحرومة من الخدمة، وبرنامج رقمي منصف لضمان الوصول العادل 

  ى النطاق العريض على مستوى الوالية، والبرامج المبتكرة األخرى. إل
  

، أحد عمالء شبكة الكهرباء  Sherburne Electric( مع NYPAفي قرية شيربورن، ستعمل هيئة الطاقة في نيويورك )
رية والبلدية في  لـ "الميل األوسط"، ومساعدة الق NYPAالستخدام ألياف كبالت نظام النقل الحالي في   NYPAالبلدية لـ

من المتوقع أن يكتمل المشروع مع   منزل وعمل تجاري في القرية. 1,800التصميم والهندسة والبناء من شبكات األلياف لـ
 نهاية العام. عندما يكتمل المشروع، سيتولى مزود خدمة انترنت تابع لجهة خارجية توصيل النطاق العريض بتكلفة رمزية.  

  
"يتيح اتصال اإلنترنت عريض النطاق لسكان يئة الطاقة في نيويورك جوستين إي دريسكول: قال الرئيس المؤقت له

نيويورك الوصول العادل إلى المعلومات وكذلك السلع والخدمات. يُعدُّ استخدام شبكة نقل هيئة الطاقة للمساعدة في توصيل 
الوالية تتيح لنا تعظيم استخدام أجهزتنا ومشاركة   المزيد من سكان نيويورك بالنطاق العريض استراتيجية ناجحة على مستوى

خبراتنا الفنية وتقوية عالقات العمالء لدينا جميعًا إلفادة المزيد من سكان نيويورك، وتحديًدا أولئك الذين يعيشون ويعملون في  
 بعض المناطق النائية في واليتنا العظيمة."  

  

"إن ضمان وصول كل سكان نيويورك  الة امباير ستيت للتطوير هوب نايت: قالت المفوضة والرئيسة والمديرة التنفيذية لوك 
وإن هذا اإلصدار  إلى النطاق العريض الميسور التكلفة والموثوق أمر ضروري وسيتطلب حلواًل مبتكرة يقودها المجتمع.

البنية التحتية الرقمية   للحاكمة هوكول هو بمثابة قفزة نوعية، مستفيًدا من ConnectALLالتجريبي الجديد ضمن مبادرة  
الحالية للوالية بطرق جديدة إلفادة سكان نيويورك بشكل مباشر. ال بُدَّ من اإلشادة بقرية شيربورن والبلديات األخرى  

المشاركة في هذا البرنامج التجريبي لقيادتها في توسيع نطاق الوصول إلى النطاق العريض والقدرة على تحمل التكاليف حتى  
  سكانها من المشاركة واالزدهار في مجتمعنا المترابط." يتمكن جميع 

  
"يُعدُّ النطاق العريض عالي السرعة الموثوق به والميسور التكلفة والذي قال عضو مجلس شيوخ الوالية بيتر أوبيراكير: 

دي إلغاء ضريبة األلياف  يسهل الوصول إليه أمًرا حيويًا للتنمية االقتصادية وخدمات الطوارئ والتعليم ونوعية الحياة. سيؤ
إلى ربط المزيد من األشخاص باإلنترنت   ConnectALLالضوئية في ميزانية الوالية والمضي قدًما اآلن في مبادرة 

  والمساعدة في سد الفجوة الرقمية."
 

: "إن العمل على توسيع النطاق العريض مكثف ومستهلك الموارد، وهذا هو السبب في أنه  قال عضو الجمعية جون ليموندز
تدفع باتجاه مزيد من التوسع في جميع مناطق نيويورك. أصبح  ConnectALLمن المطمئن للغاية رؤية مبادرات مثل 

مزاياه. ومن خالل هكذا برامج، نبدأ النطاق العريض ضروريًا للحياة اليومية، ويستحق جميع سكان نيويورك االستفادة من 
  بداية رائعة في ربط جميع أنحاء نيويورك بالنطاق العريض الموثوق به."

  
. إن احتمال إتاحة الوصول إلى Sherburne Electric"هذا يوم متميز لمشتركي قال عمدة قرية شيربورن وليام إيسي: 

جارية في شيربورن هو المعادل لوصول خط السكة الحديد في العصر  اإلنترنت بالنطاق العريض لجميع السكان واألعمال الت
الحديث. سيؤدي الوصول إلى اإلنترنت عريض النطاق الجديد والميسور التكلفة إلى توسيع حدود مجتمعنا بشكل رمزي،  

ية نيويورك وهيئة والمساعدة في إقامة اتصاالت أعمق بين شيربورن والعالم الخارجي. أنا ممتن جًدا للحاكمة هوكول ووال
 الطاقة للعمل على تحويل هذا المشروع إلى واقع."  

  
في   ConnectALL"وضعت مبادرة ستيف مانينغ:  Southern Tier Networkقال الرئيس والمدير التنفيذي لـ 

والية نيويورك وهيئة الطاقة في نيويورك رؤية إلنشاء حلول فعالة ومركزة على مستوى البلدية وطويلة األجل للحلول  
المنزلية التي من شأنها تلبية احتياجات النطاق العريض لألسر التي ال تحظى بالخدمة والمحرومة من الخدمة في الوالية 

بشكل استراتيجي على رص صفوف منظمات اتصاالت األلياف البصرية غير   لسنوات قادمة. تعمل هذه الخطة المنسقة



، وهيئة التنمية في المنطقة الشمالية،  Southern Tier Networkالهادفة للربح والتي تركز على البلديات مثل 
ية  في وال ConnectALL( ومكتب مبادرة NYPAمع هيئة الطاقة في والية نيويورك ) Sherburn Electric Coopو

نيويورك لالستفادة بشكل خالق من أصولها ومواردها الجماعية من أجل بنى تحتية فائقة السرعة للنطاق العريض لخدمة  
هؤالء السكان الذين كانوا في أمس الحاجة إلى خدمة إنترنت عالية الجودة وموثوقة وبأسعار معقولة لسنوات. والية نيويورك  

التي أعرفها في الوالية ولديها الشجاعة للتخطيط لجلب خدمات النطاق العريض   هي واحدة من أولى الوكاالت الحكومية
  التنافسية إلى األسواق التي يسيطر عليها مقدم خدمة واحد هادف للربح."

  
"إن هذه الشراكة االستراتيجية بين هيئة التطوير  قال كارل فارون االبن، المدير التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشمالية:

لقد كانت المساعدة في   وهيئة الطاقة في نيويورك خطوة إيجابية إلى األمام في توسيع النطاق العريض في المنطقة الشمالية.
ة في منطقة خدمتنا بالنطاق العريض من أولويات هيئة التطوير، وسيساعدنا هذا المشروع  ربط المواقع المحرومة من الخدم

 . "  ConnectALLالرائد في مقاطعتي سانت لورانس ولويس على المضي قدًما في تحقيق هدفنا وهدف الحاكمة من مبادرة 
  

  /https://broadband.ny.gov: ، تفضل بزيارةConnectALLلمزيد من المعلومات حول مبادرة 
  

  (NYPAنبذة عن هيئة الطاقة في نيويورك )
  16تُعد هيئة الطاقة في نيويورك أكبر مؤسسة حكومية عامة تعمل في مجال الطاقة الكهربائية في الوالية، حيث تقوم بتشغيل 

في المائة من   80ميل. وتتميز أكثر من  1400مرفقًا من مرافق توليد الطاقة ودوائر كهربائية لخطوط النقل يتجاوز طولها 
ي نيويورك بأنها طاقة كهرومائية نظيفة ومتجددة. وال تلجأ هيئة الطاقة في نيويورك إلى منتجات الكهرباء في هيئة الطاقة ف

استخدام أموال الضرائب أو القروض االئتمانية الُمقدمة من الدولة. ولكنها تمّول عملياتها من خالل بيع السندات واألرباح التي  
 تابعنا على و www.nypa.gov تفضل بزيارةمن المعلومات، تحققها بقدر كبير بفضل المبيعات في قطاع الكهرباء. لمزيد 

  .لينكد إنو تملرو تغرامأنسو  فيسبوكو ويترت

  
 نبذة عن وكالة إمباير ستيت للتطوير

(. تتمثل مهمة  www.esd.ny.gov( هي وكالة التنمية االقتصادية الرئيسية في نيويورك )ESDإن تنمية إمباير ستيت )
التعليم من أجل التنمية المستدامة في تعزيز اقتصاد قوي ومتنامي، وتشجيع خلق فرص عمل وفرص اقتصادية جديدة، وزيادة  

  اإليرادات للدولة وبلدياتها، وتحقيق اقتصادات محلية مستقرة ومتنوعة. من خالل استخدام القروض والمنح واإلعفاءات
الضريبية وأشكال أخرى من المساعدة المالية، يسعى التعليم من أجل التنمية المستدامة إلى تعزيز االستثمار التجاري الخاص  

والنمو لتحفيز خلق فرص العمل ودعم المجتمعات المزدهرة في جميع أنحاء والية نيويورك. إن وكالة تطوير إمباير ستيت  
 Iدارية الرئيسية التي تشرف على مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية وتسويق "( هي أيًضا الوكالة اإلESDللتطوير )

LOVE NY  أنا أحب نيويورك(، العالمة التجارية السياحية الشهيرة في الوالية. لمزيد من المعلومات حول المجالس( "
  . www.esd.ny.govو   www.regionalcouncils.ny.gov اإلقليمية و إمباير ستيت للتطوير، تفضل بزيارة

  
###  
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