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גאווערנער האקול שרייבט אונטער געזעץ צו שטרענג באהאנדלען אומפארבעטענע  
 טעלעמארקעטינג טעלעפאן רופן  

  
( פארלאנגט טעלעמארקעטערס צו גיבן מענטשן די אפציע צו  S.8450-B/A.8319-Cנייער געזעץ )

ווערן ארויפגעלייגט אויף די פירמע'ס ליסטע פון טעלעפאן נומערן וואס זיי רופן נישט אן גלייך אין  
  אנהויב פון די טעלעפאן רוף

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן א געזעץ צו שטרענג באהאנדלען אומפארבעטענע  
( פארלאנגט  S.8450-B/A.8319-Cטעלעמארקעטינג טעלעפאן רופן. א נייער געזעץ )

טעלעמארקעטערס צו גיבן מענטשן די אפציע צו ווערן ארויפגעלייגט אויף די פירמע'ס ליסטע פון 
ן וואס זיי רופן נישט אן גלייך אין אנהויב פון די טעלעפאן רוף. דער נייער געזעץ וועט טעלעפאן נומער

  העלפן באשיצן ניו יארקער פון אנגייענדע אומפארבעטענע טעלעפאן רופן.
  

"מיר פארשטערקערן אונזערע באמיאונגען צו גיבן פאר ניו יארקער אביסל לופט פון אומפארבעטענע  
"פאר צו לאנג זענען ניו יארקער   האט גאווערנער האקול געזאגט.אן רופן", טעלעמארקעטינג טעלעפ

געדרייט געווארן די קאפ מיט די טעלעפאן רופן, נישט וויסנדיג אז זיי קענען דאס פארמיידן דורכן 
ארויפגעלייגט ווערן אויף די ליסטע פון טעלעפאן נומערן וואס דער טעלעמארקעטער רופט נישט. דער  

עץ וועט באשיצן ניו יארקער פון באקומען שטערנדע, אומפארבעטענע טעלעפאן רופן דורכן נייער געז 
  איבערגיבן בעסער די אינפארמאציע איבער די ליסטעס פון טעלעפאן נומערן וואס ווערן נישט גערופן."

  
צו  ( פארלאנגט טעלעמארקעטערס צו גיבן מענטשן די אפציע S.8450-B/A.8319-Cדער נייער געזעץ )

ווערן ארויפגעלייגט אויף די פירמע'ס ליסטע פון טעלעפאן נומערן וואס זיי רופן נישט אן גלייך אין אנהויב 
פון די טעלעפאן רוף גלייך נאך די נאמען פון דעם טעלעמארקעטער און פון די סּפאנסאר ווערן  

צו איינמעלדן פאר  איבערגעגעבן. אונטער דעם געזעץ ביז היינט זענען טעלעמארקעטערס געפאדערט 
מענטשן אז זיי קענען פארלאנגען צו ארויפגעלייגט ווערן אויף די פירמע'ס ליסטע פון טעלעפאן נומערן  
וואס ווערן נישט גערופן. אבער מענטשן האבן געווענטליך אראפגעלייגט בעפאר א טעלעמארקעטער  

רן וואס ווערן נישט גערופן אדער רעקארדירונג האט בכלל דערמאנט אז א ליסטע פון טעלעפאן נומע
עקזיסטירט, ערלויבנדיג די טעלעמארקעטערס צו פארזעצן זיי צו רופן נאכאמאל און נאכאמאל. דורכן גיבן 

פאר מענטשן די אינפארמאציע איבער די ליסטע פון טעלעפאן נומערן וואס ווערן נישט גערופן גלייך אין  
ועט דער געזעץ פארזיכערן אז ניו יארקער זענען  אנהויב פון די טעלעמארקעטינג טעלעפאן רופן, ו

 באשיצט פון אומאויפהערנדע אומפארבעטענע טעלעפאן רופן. 
  

"אזוי ווי די אפטקייט פון די אומגעבעטענע טעלעפאן  סטעיט סענאטאר דזשערמי קּוני האט געזאגט, 
רופן זעצן פאר צו שטייגן, גייען מיר ווייטער מיטן באשיצן ניו יארקער פון כסדר'דיגע אומגעבעטענע  

טעלעפאן רופן. פאר צו לאנג האבן טעלעמארקעטערס אויסגענוצט די געלעגנהייט צו באגראבן די אפציע  
ליסטע פון טעלעפאן נומערן וואס ווערן נישט גערופן ביי די סוף פון די זיך צו אריינשרייבן אין די 



רעקארדירונגען; דאס קומט יעצט צו אן ענדע. איך בין דאנקבאר פאר די שותפות פון אסעמבלי  
מיטגלידערין ּפאולין און פאר די שטיצע פון גאווערנער האקול אזוי ווי מיר ערלעדיגן באדייטפולע  

  ו יארקע איינוואוינער."באשיצונגען פאר ני
  

קָאלס זענען א טעגליכע קאפ דרייעניש און  -"רָאובָאואסעמבלי מיטגלידערין עימי ּפאולין האט געזאגט, 
ברענגען נישט קיין בענעפיט פאר מענטשן אדער קאמיוניטיס. דורכן פארלאנגען פון טעלעמארקעטערס  

עפאן רוף אז זיי קענען ארויפגעלייגט ווערן אויף א  צו וויסן לאזן פאר מענטשן גלייך אנהויב פון די טעל
ליסטע פון טעלעפאן נומערן וואס ווערן נישט אנגערופן, פארמאכן מיר די טיר אויף די פארשפרייטע 

פראבלעם. אן דעם, וואלטן רוב מענטשן פשוט אויפגעהאנגען די טעלעפאן ביז ווען זיי זענען אינפארמירט  
פגעלייגט ווערן אויף אזא ליסטע. איך בין שטאלץ צו האבן אריינגעגעבן דעם  געווארן אז זיי קענען ארוי

סענאטאר דזשערמי קּוני, און איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האקול פארן    NYSגעזעץ צוזאמען מיט 
קָאלס וואס פלאגט ניו  -אונטערנעמען די שריט צו העלפן באקעמפן די אומאויפהעריגע מכה פון רָאובָאו

  ר."יארקע
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