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אדרעס אינטערנעט מאפע פון די  -צו -גאווערנער האקול אנאנסירט פארעפענטליכונג פון אדרעס
 גאנצע סטעיט 

  
 ConnectALLביליאן דאלארדיגע   1סטעיט ָאוו די סטעיט  2022טייל פון די גאווערנער'ס  

'סטע יאר הונדערט 21די גרעסטע אינוועסטירונג אין די היסטאריע אין ניו יארק'ס  —אונטערנעמונג 
  אינפראסטראקטור

  
ערשטמאליגע מאפע איז א קריטישע שטאפל אינעם אנווייזן סטעיט באמיאונגען צו אדרעסירן  

  פלעצער וואו עס איז נישטא גענוג אינטערנעט סערוויס 
  
  

 Publicגאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז די ניו יארק סטעיט פובליק סערוויס קאמיסיע )
Service Commission זייענדיג די  אינטעראקטיווע אינטערנעט מאפע( האט פארעפענטליכט א ,

ערשטע פון איר סארט, צו גיבן די מערסט דעטאלירטע אינפארמאציע איבער אינטערנעט  
,  א באגלייטנדע באריכטאינפראסטראקטור אין ניו יארק אזוי ווי עס איז היינט. די מאפע, צוזאמען מיט 

אט פון חודשים פון אפשאצונגען וואס זענען דורכגעפירט געווארן אויפן שטח דורך די  איז די רעזולט
מייל. כדי צו זאמלען   80,000קאמיסיע אין די סטעיט'ס מערסט פארווארפענע פלעצער, דעקנדיג מער פון 

אינטערנעט סערוויס  60אויסגעהאלטענע ציפערן, האט די קאמיסיע געארבעט צוזאמען מיט 
  דערס און אויסגעפרעגט צענדליגע טויזנטע ניו יארקע קליענטן.ּפרָאוויי

  
"שנעלע אינטערנעט איז היינט וויכטיגער פון סיי ווען צו קענען צוקומען צו די פשוט'סטע סערוויסעס און  

"מיט  האט גאווערנער האקול געזאגט.טעגליכע לעבנס",  -אינפארמאציע וואס מיר נוצן אין אונזערע טאג 
צירונג צו פארבינדן  די מאפע אין האנט קענען מיר זעהן וואו צו שיקן סטעיט און פעדעראלע פינאנ 

אדרעס כלי  - צו-אינטערנעט סערוויס. די אדרעס –אדער האבן נישט גענוג  –געגנטער וועלכע האבן נישט 
קען גענוצט ווערן צו אהערשטעלן א פיל קלארערע בילד פון אינטערנעט פארבינדונג באדערפענישן אין  

  געגנטער וועלכע זענען שוין פאר צו לאנג נישט פארבינדן."
  

זיך  –פונקט ווי אסאך אנדערע סטעיטס  –בעפאר די מאפע איז צוזאמגעשטעלט געווארן, האט ניו יארק 
טיילווייז פארלאזט אויף פעדעראלע ציפערן וועלכע האבן פארלאנגט בלויז אז די אינטערנעט 

אז די גאנצע   ּפרָאוויידערס זאלן צושטעלן סערוויס פאר איין אדרעס אין א צענזוס בלאק אז עס זאל הייסן
געגנט איז פארבינדן. דורכן זאמלען ציפערן פאר יעדע אדרעס באזונדער, האט ניו יארק יעצט די  

מעגליכקייט צו האבן א בילד פון וועלכע פלעצער באקומען סערוויס, וועלכע באקומען נישט גענוג סערוויס 
ארנעם, און דאס וועט העלפן מיטן און וועלכע באקומען בכלל נישט קיין סערוויס אויף א פרטיות'דיגן פ

 צוטיילן סטעיט און פעדעראלע פינאנצירונג.  
  

צו שטיצן לאקאלע באמיאונגען צו פארברייטערן ביליגע און פארלעסליכע אינטערנעט, וועט  
ConnectALL  )אן אונטערנעמונג אונטער די עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט    –)פארבינד יעדן

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmapmybroadband.dps.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbb53790a0240438635a708da4fd2f52f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910064718609964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5BGeWiENVhYeYZv5fEktaDENaUXQ9m5fU0bulE9i3Jc%3D&reserved=0
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(Empire State Development, ESD )–   אויפשטעלן און אנפירן גרענט פראגראמען אויף די סטעיט
און פעדעראלע שטאפל צו צושטעלן פינאנצירונג צו פלאנירן, ענדזשינירן און אויפבויען צוגענגליכע  

וועט אנפירן די באמיאונגען פאר פארבינדונג איבערן סטעיט און   ESDאינטערנעט אינפראסטראקטור. די 
רבעטן מיט אנדערע סטעיט אגענטורן, לאקאלע רעגירונגען און א פארשידנארטיגע רייע פון זי וועט א

פארמישטע פארטייען אין יעדע ווינקל פון ניו יארק. די באמיאונגען וועלן זיכער מאכן אז פינאנצירונג  
טיצע און ווערט געשיקט דארט וואו עס פעהלט זיך דאס מערסטע אויס און אז יעדע קאמיוניטי האט די ש

  רעסָארסן וואס עס דארף צו זיין פארבינדן.
  

ניו יארק סטעיט פובליק סערוויס קאמיסיע פארזיצער רָאורי מ. קריסטשיען האט געזאגט,  
"גאווערנער האקול ווייסט אז שנעלע אינטערנעט האט א גרויסע כוח צו אויסגלייכן געלעגנהייטן פאר יעדן  

ס איז קריטיש וויכטיג צו קענען צוקומען צו די פשוט'סטע סערוויסעס און  אין די היינטיגע וועלט, ווייל ע
טעגליכע לעבנס. מיט די דורכברעכנדע שטודיע, וועלן  -אינפארמאציע וואס מיר דארפן אין אונזערע טאג

  מיר ארבעטן צו זיכער מאכן אז יעדע טייל פון די סטעיט האט צוטריט צו שנעלע אינטערנעט." 
  

און קאמישאנער, הָאוּפ נייט, האט געזאגט,   CEOעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט פרעזידענט, 
"איינס פון די ערשטע שריט צו זיכער מאכן אז יעדער ניו יארקער האט צוטריט צו ביליגע און  

ועלן גיין  פארלעסליכע אינטערנעט איז צו אנווייזן פון גאס צו גאס וואו עס איז דא אינטערנעט. די מאפעס ו
אפיס צו ווירקזאמערהייט שיקן פינאנצירונג וואס וועט   ConnectALLא לאנגע וועג אינעם ערלויבן די 

וועט עס דינען אלץ א וויכטיגע מיטל צו   — בענעפיטירן אלע ניו יארקער. און נאך וויכטיגער פון דעם 
ל סוף סוף קענען פאררעכטן די  אדרעסירן דיגיטאלע גלייכקייט און קאנקורענץ כדי ניו יארק סטעיט זא

 דיגיטאלע אומ'יושר." 
  

די אינטעראקטיווע מאפע ערלויבט באניצער צו זעהן וואו עס איז דא אינטערנעט איבערן סטעיט.  
באניצער קענען זוכן אן אדרעס צו זעהן וועלכע ּפרָאוויידערס זענען אוועילעבעל, וועלכע טעכנאלאגיע די  

ועלכע שנעלקייטן און פרייזן זיי אפפערן. באניצער קענען אויך זוכן אויף די שטאפל  ּפרָאוויידערס נוצן און ו
פון די קאונטי, לאקאלע רעגירונג און סקול דיסטריקט צו באקומען ציפערן איבער וויפיל פראצענט  

ע באקומען סערוויס, נישט גענוג סערוויס אדער בכלל נישט קיין סערוויס פון די באפעלקערונג אויף יעד
  שטאפל. 

  
די נייע מאפע וועט ערלויבן ניו יארקע איינוואוינער און געזעצגעבער צו אנאליזירן אויף א פונקטליכערן 

פארנעם וועלכע פלעצער באקומען סערוויס, נישט גענוג סערוויס אדער בכלל נישט קיין סערוויס. די  
סן באקומען סערוויס דורך שנעלע  פראצענט פון ניו יארק סטעיט אדרע 97.4קאמיסיע האט געפונען אז 

אינטערנעט סערוויס ּפרָאוויידערס. די מאפע האט ארויסגעוויזן אז שנעלע אינטערנעט סערוויסעס זענען  
נאכאלץ נישט צוגענגליך פאר פילע ניו יארקער, הויפטזעכליך אין געגנטער ארויס פון שטאט, אין פלעצער 

  –פראצענט באקומען סערוויס  73פראצענט און  70.2ואו בלויז ווי העמילטאן קאונטי און לּואיס קאונטי ו 
אין די סדר. עס ווייזט אויך אז קאונטיס מיט די נידעריגסטע דורכשניטליכע איינקונפט זענען געפונען  

געווארן צו האבן די העכסטע דורכשניטליכע פרייזן פאר אינטערנעט און די נידעריגסטע פראצענט פון  
 ס.  פלעצער מיט סערווי

  
 New Yorkלעצטע חודש האט גאווערנער האקול אנאנסירט אז די ניו יארק ּפאווער אויטאריטעט )

Power Authority, NYPAאון עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט זענען ארויסגעקומען מיט א )  
ConnectALL צו ברענגען ביליגע אינטערנעט סערוויס צו מער ניו יארקער   קאונטי מאדעל פראיעקט-פיר

ויס פון שטאט. די שערבָאורן ווילעדזש אין שענענגָאו קאונטי, ניקָאולס טַאון אין טייָאוגע  וועלכע וואוינען אר
קאונטי, דייענע טַאון אין לּואיס קאונטי און ּפיטקעירן טַאון אין סעינט לאורענס קאונטי זענען די ערשטע  

 .  געגנטער וועלכע וועלן בענעפיטירן פון די ערשטע פארטיילונג פון פינאנצירונג 
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-launch-10-million-connectall-pilot-initiative-bring-affordable__%3B!!MQuuhw!0-c-iZg_FiXDb9HyMjHq6yjP8J5ZqH8IqJgRJTW5ZKl048C5EnbbQQa0Z2IjYHOtndAj_xWSXvG7SLdBtGgAmXREqe1Q7g%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbb53790a0240438635a708da4fd2f52f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910064718609964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lGkSsyxp8YbdWVWP0QkmT8G1v5d%2B6e8rVQFMK5eSzXw%3D&reserved=0


די באמיאונגען ווייזן אן אויף גרויסע פארשריט מיטן אהערשטעלן די מאפע פון אינטערנעט סערוויס אויף 
א גאר דעטאלירטע שטאפל. די קאמיסיע'ס אינטערנעט מאפע דיוויזיע וועט פארזעצן צו לייגן אלץ  

יאר. צו העלפן שטיצן די  פריאריטעט צו מאכן בעסער די ציפערן דורכאויס די פארבליבענע חודשים פון די 
פאזע פון דאס מאכן די מאפע פונקטליכער, קענען באניצער איבערלאזן קאמענטארן אויף די מאפע צו  

באריכטן זאכן וואס זענען נישט פונקטליך און/אדער איבערלאזן אלגעמיינע קאמענטארן איבער וויאזוי די 
ס. באניצער ווערן אויך ערמוטיגט זיך צו קאמיסיע קען פארבעסערן די מאפע אין קומענדיגע ווערסיע

  פארבינדן דירעקט מיט ּפרָאוויידערס צו זיכער מאכן סערוויס אינפארמאציע. 
  

, דזשָאסטין אי. דריסקאל, האט  CEOניו יארק ּפאווער אויטאריטעט צייטווייליגער פרעזידענט און 
"עס איז מיר געווען א פארגעניגן צו באזוכן שערבָאורן אין שענענגָאו קאונטי אין מאי און זעהן געזאגט, 

ערשטהאנטיג ווי באגייסטערט קאמיוניטי מיטגלידער זענען איבער די אינטערנעט סערוויס 
 Sherburne'ס פראבע פראיעקט מיט NYPAפארבעסערונגען וועלכע קומען צו זייער געגנט דורך די 

Electric   וואו מיר פארבינדן צו אינטערנעט נוצנדיג אונזער טראנסמיסיע אינפראסטראקטור אין די
קאונטי. אינטערנעט צוטריט איז א פונדאמענטאלע באדערפעניש אין די היינטיגע תקופה, און עס קומט  

ארבעטן און גייען אין  זיך פאר אלע ניו יארקער צו זיין פארבינדן פאר צוגענגליכע פרייזן וואו זיי וואוינען, 
סקול. גאווערנער האקול האט א פלאן צו דערגרייכן די וויכטיגע ציהל און זי ארבעט שעפעריש אין יעדע  
ווינקל צו ברענגען סערוויסעס צו קאמיוניטיס וועלכע האבן ביז היינט באקומען נישט גענוג אדער בכלל  

די ניו יארק ּפאווער אויטאריטעט איז שטאלץ צו   נישט קיין סערוויס אריבער אונזער געוואלדיגע סטעיט.
קאונטי מאדעל פראיעקט, און מיר קוקן ארויס צו פארזעצן צו זיין טייל -פיר ConnectALLזיין טייל פון די 

  פון די לייזונג, אזוי ווי מיר, אונזער סטעיט און פריוואטע שותפים שטרעבן אלע צו 'פארבינדן יעדן'."
  

 Conference ofקטאר פון די ניו יארק סטעיט קאנפערענץ פון מעיארס )עקזעקיוטיוו דירע
Mayors ,קוואליטעט אינטערנעט איז קריטיש  -"צוגענגליכע און הויכע( ּפיטער א. בעינס האט געזאגט

'סטע יאר הונדערט. די ניו יארק סטעיט קאנפערענץ פון  21צו קענען מצליח זיין אין די עקאנאמיע פון די 
לאדירט גאווערנער האקול פארן אנטוויקלען אן אינטעראקטיווע אינטערנעט מאפע וואס  מעיארס אפ

דערציילט די אמת'ע געשיכטע פון וועלכע ניו יארקער זענען פארבלייבן נאכאלץ אן פארלעסליכע  
צו אינטערנעט צוטריט. די מאפע וועט גיבן סיטי און ווילעדזש פירער א וויכטיגע כלי אזוי ווי זיי ארבעטן 

  זיכער מאכן אז אלע זייערע איינוואוינער און ביזנעסער האבן צוטריט צו די וויכטיגע אינפראסטראקטור." 
  

אדער פארבינדט זיך   broadband.ny.govפראגראם, באזוכט  ConnectALLזיך צו פארבינדן מיט דעם  
  .nysbroadband@esd.ny.govמיט 
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