
 
 الحاكمة كاثي ھوكول 2022/12/6 للنشر فوًرا:

 
 

 فیھا  المرغوب غیر الھاتف عبر التسویق مكالمات على للقضاء تشریعا ھوكول ةالحاكم توقع 
 

 عدم قائمة إلى إضافتھم خیار العمالء منح الھاتف عبر المسوقین من (S.8450-B/A.8319-C) التشریع یتطلب
    الھاتفیة المكالمات بدایة في بالشركة الخاصة االتصال

    
 تشریعلطلب اتی .ھایمرغوب فلر اغی ھاتفلر ابعتسویق لالمات ا كى ملقضاء علریعا لشیوم تلول اكوثي ھاحاكمة كلعت اوق

(S.8450-B / A.8319-C)  لخاصة  تصال االم ادئمة عاى قلافتھم إضار إیعمالء خلح ابر الھاتف منمسوقین عن الم
مكالمات  لا نویورك میان نكایة سمى حلجدید علتشریع الیساعد اسو .ھاتفلر ابتسویق علالمات اكض معایة بدب يلشركة فبا
 .ھایمرغوب فلر ایمستمرة غلا
 
 
 .ولكھو ةالحاكم تقال ، "فیھا المرغوب غیرھاتف لر ابع التسویق مكالمات من نیویورك سكان نریحل جھودنا نكثف نحن"
 من التفاعالت ھذه تجنب یمكنھم أنھ یعرفوا أن دون ، المزعجة المكالمات ھذه مع نیویورك سكان تعامل ،  جدا طویلة لفترة"

 تلقي من نیویورك سكان الجدید  التشریع ھذا سیحمي .الھاتف عبر بالتسویق الخاصة االتصال عدم قائمة إلى إضافتھم خالل
 .االتصال عدم قوائم عن أفضل معلومات توفیر خالل من فیھا مرغوب وغیر محبطة مكالمات

 
 

 عدم قائمة إلى إضافتھم خیار العمالء منح عبر الھاتف المسوقین من (S.8450-B / A.8319-C) التشریع یتطلب
 واسم الھاتفالمسوق عبر   اسم تقدیم بعد مباشرة ، عبر الھاتف التسویق مكالمات بعض بدایة في بالشركة الخاصة االتصال
 عدم قائمة إلى إضافتھم یطلبون قد بأنھم األفراد إبالغ الھاتف عبر المسوقین على یتعین ، الحالي  القانون بموجب .المحامي
 التسجیل أو الھاتف عبر قسومال یذكر أن قبل المكالمة المستھلكون  ینھي ما عادة ذلك ، ومع .بشركتھم الخاصة االتصال

 المستھلكین تزوید خالل من .وتكرارا مرارا بھم االتصال بمواصلة الھاتف عبر للمسوقین یسمح مما ، االتصال عدم قائمة
 من نیویورك سكان حمایة التشریع ھذا سیضمن ، الھاتف عبر التسویق مكالمات بدایة في االتصال عدم قائمة بمعلومات
  .فیھا المرغوب وغیر المستمرة المكالمات

 
 
 إلى نذھب فإننا ، االرتفاع في تستمر المزعجة المكالمات وتیرة ألن نظرا" :كوني جیریمي الشیوخ مجلس عضو وقال  

 عبر المسوقون استفاد ، جدا  طویلة لفترة .فیھا المرغوب غیر المستمرة المكالمات من نیویورك سكان لحمایة ذلك من أبعد
 ممتن أنا .اآلن یتوقف ھذا ؛  النصیة البرامج نھایة في  االتصال عدم  قائمة في االشتراك خیارات تضمین فرصة من الھاتف
 ." نیویورك لسكان  ھادفة حمایة نقدم بینما ولكھو ةالحاكم ودعم بولین الجمعیة عضو لشراكة

 
 
 
 
 
 
 



 
 .المجتمعات أو للناس مصلحة أي تخدم وال یومي إزعاج مصدر  ھياآللیة  المكالمات ”،  بولین إیمي الجمعیة عضو قالت
 ، االتصال عدم  قائمة إلى إضافتھم تتم قد بأنھ المكالمة بدایة في األشخاص بإبالغ الھاتف عبر المسوقین مطالبة خالل من

 الوقت بحلول الھاتف أغلقوا قد األشخاص معظم سیكون ، الخطوة ھذه بدون .المنتشرة المشكلة ھذه أمام الباب نغلق فإننا
 والیة عن الشیوخ مجلس عضو مع التشریع ھذا  برعایة ةفخور أنا .القائمة إلى إضافتھم یمكن أنھ فیھ  إبالغھم یتم الذي

 اآللیة المستمرة المكالمات آفة  مكافحة في للمساعدة الخطوة ھذه التخاذ ولكھو ةللحاكم ةممتن وأنا كوني جیریمي نیویورك
 ." نیویورك سكان منھا یعاني التي
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