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 CONNECTALL מיליאן $10 פון פאזע ערשטע פון פארענדיגונג מעלדט האקול גאווערנער
  דארפישע צו צוטריט אינטערנעט בראודבענד  אפארדעבל ברענגענדיג פלאן פילאט פארבינדונג

   קאמיוניטיס
  

שנעלקייט -ניו יארק פאוער אוטאריטעט אריבערפירונג סיסטעם ערמעגליכט צוטריט צו הויכע 
איינוואוינער און ביזנעסער אין די ווילעדזש פון שערבורן און טאון  2,000אינטערנעט פאר מער ווי 

    פון ניקאלס
   

   דא און שערבורן'ס פארשריט ConnectALL זעט ווידעא פון
   
   

גאווערנער קעיטי האקול האט היינט געמאלדן די פארענדיגונג פון ניו יארק'ס ערשטמאליגע שטאיטששע 
פראגראם. די נעטווארק   ConnectALLבראודבענד נעטווארק אלס א גרויסע מילשטיין פאר די סטעיט'ס 

צוואנציגסטע יארהונדערט שטאטישע -און-איין ConnectALLאיז די ערשטע פאזע פון די 
צנדיג פייבער אפטיק  נו מאי נפראסטרוקטור פילאט פראגראם, וועלכע האט זיך אנגעהויבן איןאי

אינפראסטרוקטור אויף די ניו יארק פאוער אוטאריטעט'ס עקזיסטירנדע טראנסמישאן סיסטעם און איז 
און די ווילעדזש פון שערבורן און טאון פון ניקאלס ערמעגליכן צו   NYPAפאראויס פון סקעדזשול צוליב די 

   איינפירן פלענער.
   

"בראודבאנד פארבינדונג איז געווארן אזא וויכטיגע סערוויס ווי עלעקטריסיטי און וואסער און ניו יארק  
גאווערנער האקול האט  סטעיט איז אנשלאסן צו מאכן זיכער אז קיין איין בירגער איז נישט אן צוטריט," 

פראפיט שותפים איז געווען  -. "די צוזאמענאארבעט צווישן אונזער פעדעראלע, סטעיט און נאנגעזאגט
פראגראם'ס שנעלע פארשריט און ארויסשיקונג און מיר קוקן פאראויס צו   ConnectALLקריטיש צו די 

      פארברייטערן די פראגראם נאך מער אין די נייע יאר." 
   

ארבעט ערמעגליכנדיג  -מוניציפאליטעט פילאט פראיעקט האט געענדיגט בוי-פיר מיליאן, $10די 
סערווירטע אדער  -פריער נישט  2,000ווי  פארלעסליכע, הויכי שנעלקייט אינטערנעט צוטריט צו מער 

סערווירטע הויזגעזינדן און ביזנעס קאסטומערס. אין צוגאב צו די פארענדיגטע נעטוווארק אין  -גענוג-נישט
ארבעט שנעל פאראויס אין די טאון פון  -די ווילעדזש פון שערבורן, טשענאנגא קאונטי, רוקט זיך בוי

  $1 , איז א טייל פון דימאי  גראם, וועלכע האט זיך אנגעהויבן איןניקאלס, טיאגא קאונטי. די פילאט פרא
סטעיט אוו די סטעיט   2022אין גאווערנער האקול'ס  געמאלדן איניציאטיוו,  ConnectALLביליאן 
בליק אינוועסטמענט אין בראודבענד אין די סטעיט'ס היסטאריע וואס צילט צו  די גרעסטע פו—אדרעס

טררנספארמירן ניו יארק'ס דיגיטאלע אינפרוסטרוקטור און פארברייטערן בראודבענד צוטריט,  
    צוגענגליכקייט און אייניגקייט איבער די סטעיט נוצנדיג פובליק און פריוואטע אינוועסטמענטס.

    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIeBT5sYE_k8&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Ca061d964af584cd8b44208dae2c297b1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071622644767115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hy1WV99n6LTMtv%2Fsq9kdFNJg2%2BXBuh4gJIeGBUhPv%2BY%3D&reserved=0
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!3faT584Fc1vpp7Kom2ADgeT8J-aKvblwHzOj_VSUlCmgEWFlyUe9uMhde6r9NsUg4vdMeIo0g_q14ze-NH_drtNhkxuNny0%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Ca061d964af584cd8b44208dae2c297b1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071622644767115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TF6ixydbbP7Ogmm%2BlVisTm7q9amWGzj0JiGpo9SRqYg%3D&reserved=0
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!3faT584Fc1vpp7Kom2ADgeT8J-aKvblwHzOj_VSUlCmgEWFlyUe9uMhde6r9NsUg4vdMeIo0g_q14ze-NH_drtNhkxuNny0%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Ca061d964af584cd8b44208dae2c297b1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071622644767115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TF6ixydbbP7Ogmm%2BlVisTm7q9amWGzj0JiGpo9SRqYg%3D&reserved=0
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!3faT584Fc1vpp7Kom2ADgeT8J-aKvblwHzOj_VSUlCmgEWFlyUe9uMhde6r9NsUg4vdMeIo0g_q14ze-NH_drtNh6mki_WE%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Ca061d964af584cd8b44208dae2c297b1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071622644767115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=POJjW774HqNODMhhwaeh%2BbXHAwF7Gwxi9qYJVtiHhfo%3D&reserved=0


אין צוגאב צו די ווילעדזש פון שערבורן און די טאון פון ניקאלס, בויט די פראגראם פייבער אפטיק  
אינפראסטרוקטור אין די טאון פון דיאנא אין לעוויס קאונטי און די טאון פון פיטקעירן אין סט. לארענס 

   קאונטי.
    

NYPA  נוצנדיג איר עקזיסטירנדע פייבער   מענעדזשט די בראודבענד אנטווויקלונג אין די פיר פלעצער
אפטיק אינפראסטרוקטור פאר די "מיטלסטע מייל," ווי אוטאריזירט דורך די סטעיט לעגיסלעיטער אין  
אפריל. שערבורן עלעקטריק, דעוועלאפמענט אוטאריטעט פון צפון לאנד, און דרום שטאפל נעטווארק 

אסטרוקטור. פריוואטע אינטערנעט ארבעטן צוזאמען פאר די לעצטע מייל בראודבאנד אינפר
פראוויידערס נוצן די פובליק אינפראסטרוקטור צו ברענגען אינטערנעט סערוויס צו איינוואוינערס. די נייע  

פער מאנאט פאר סערוויס, גוט אונטער די מילטמעסיגע פרייז   $40קאסטומערס אין שערבורן צאלן ארום 
רט אויף די דעפארטמענט פון פובליק סערוויס'ס ראיאנישע פאר בראודבענד אין טשענאנגא קאונטי, באזי

   אנקעטע פון אינטערנעט סערוויס פרייזן. 2022
    

דזשאסטין ע. דריסקאל האט געזאגט,  CEOניו יארק פאוער אוטאריטעט אינטערים פרעזידענט און 
'ס טראנסמישאן נעטווארק א דאפלטע ארבעט אין העלפן  NYPAאלס א פובליק נוצן, סערווירט "

מיר   פארבעסערן צוטריט צו פארשטופטע קאמיוניטיס אין ניו יארק בשעת'ן ברענגען ענערגיע. מיר
ארבעטן מיט אונזערע קאסטומערס, סטעיט שותפים און בראודבענד פראוויידערס איבער די סטעיט צו  

ג און מאכן בעסערע אייניגקייט צווישן שטאטישע און דארפישע  העלפן פארבינדן די דיגיטאלע צוטיילונ
קאמיוניטיס. איך בין זייער שטאלץ מיט די פארשריט וואס ניו יארק מאכט מיט די ברענגען פון דעם  

   'ס הויפט ראלע אין דעם אינאווירנדע פראגראם." NYPAוויכטיגע סערוויס און פון 
    

"עס  און קאמישענער האופ נייט האט געזאגט, CEOסטעיט דעוועלאפמענט פרעזידענט,  עמפייער
איז וויכטיג צו ארבעטן צוזאמען צו פארמאכן דיגיטאלע לעכער, ספעציעל אין די דארפישע געגנטער פון די  

  פארבינדן אלע ניו יארקער צו געטרויבארע און אפארדעבל אינטערנעט פאדערט אינאווירנדע סטעיט.
לעזונגען און די פילאט פראגראם איז איין וועג וואס מיר ארבעטן מיט אונזער רעגירונג שותפים אויף  

   יעדע שטאפל צו ענדיגן דעם ארבעט." 
    

   אפיס, אריינרעכענדיג: ConnectALLדי היינטיגע מעלדונג ברענגט ווייטער ארויס די פארשריט פון די 
    

ניו יארק'ס ערשטע פאנדינג אווארד אונטער די אינפראסטרוקטור אינוועסטמענט און דזשאבס  
   אקט

. דעפארטמענט  U.Sמיליאן דורך די  $7.2אפיס איז געווארן געשאנקען  ConnectALLניו יארק סטעיט'ס 
פון קאמערס'ס בראודבענד אייניגקייט, צוטריט, און ארויסשיקונג און דיגיטאלע אייניגקיייט אקט  

נוצן די געלטער צו ארבעטן מיט ניו   ConnectAllפראגראמען. אין לויף פון די קומענדיגע חושים וועט 
נוץ און דיגיטאלע גלייכקייט  יארקער אריבער די סטעיט צו אהערשטעלן ברייטע אינטערנעט סערוויס בא

פלענער איבערן סטעיט. די פלענער וועלן צושטעלן די מאפע פאר די סטעיט'ס באנוץ פון סטעיט און  
   פעדעראלע געלטער צו פארמאכן ניו יארק סטעיט'ס פארבליבענע דיגיטאלע צוטיילונג.

    
   דבענד מאפעאנהייבן די בראודבענד אפשאצונג פראגראם און אינטעראקטיווע בראו

ConnectALL   נוצט סטעיט הילפסמיטלען, לאקאלע און ראיאנישע רעגירונג שותפים, און די ציבור צו
באצווייפלען אומפונקטליכקייטן אין די פעדעראלע קאמיוניקאציע קאמיסיע'ס נאציאנאלע בראודבענד  

  IIJA .ConnectALLמאפע, וועלכע וועט אינפארמירן די סטעיט'ס ענדגילטיגע צוטיילונג פון געלטער פון 
ניו יארק אדרעסן וואס זענען נישט געווען   31,000האט לעצטנס אריינגעגעבן א צווייפלונג פון מער ווי 

אריינגערעכנט אין די פעדעראלע מאפע, נעמענדיג דאטא פון די סטעיט'ס ערשטמאליגע, גרינטליכע,  
   ס.אינטעראקטיווע בראודבענד מאפע געמאכט דורך די דעפארטמענט פון פובליק סערווי

    



   נאכיאגונג פון די אפארדעבל פארבינדונג פראגראם קאסטומער בראודבענד סאבזיטי
מיליאן ניו יארקער הויזגעזינדן האבן זיך   1גאווערנער האקול האט לעצטנס געמאלדן אז איבער 

אגענטור און און גרונט  -איינגעשריבן אין די פראגראם, א דאנק אין גרויסן טייל צו די אנגייענדע, מולטי
פאר  סאבזיטי בראודבענד מאנאט-א-$30 אנשטרענגונג צו בויען אויפוואכונג פון די געלעגנהייט פאר א

   אינקאם הויזגעזינדן.-נידריגע
    

   .www.broadband.ny.gov , ביטע באזוכטConnectALLפאר מער אינפארמאציע און אפדעיטס אויף 
    

"מיר זענען אזוי צופרידן צו צושטעלן אן   ווילעדזש פון שערבורן מעיאר וויליאם אסי האט געזאגט,
אויסנאמע פייבער אפטיק נעטווארק צו אונזערע קאסטומערס וואס וועט ערלויבן די ווילעדזש צו  

קאנטראלירן און מאניטערן עלעקטריק לאדנס און אין די זעלבע צייט אפענע צוטריט צו אינטערנעט  
סטומערס. די צייט וואלט נישט געקענט זיין  סערוויס פראוויידערס פאר אלע אונזער עלעקטריק קא

פראגראם. די אינוועסטמענט אין פייבער    ConnectALLבעסער פאר אריינגיין אין גאווערנער האקול'ס 
אינפראסטרוקטור וועט בענעפיטירן שערבורן אין די זעלבע וועג וואס די עלעקטריק סיסטעם האט אין 

1905 ".    
    

- , "פארלעסליכע, אפערדעבל, צוטריטבארע הויכעסטעיט סענעטאר פעטער אבעראקער האט געזאגט
שנעלקייט בראודבענד איז וויכטיג פאר עראנאמישע אנטוויקלונג, עמערדזשענסי סערוויסעס, 

  נוצן די ניו יארק פאוער אוטאריטעט'ס אינפראסטרוקטור צו העלפן  עדיוקעישאן, און קוואליטעט פון לעבן.
ברענגען וויכטיגע סערוויסעס צו דארפישע געגנטער איז א געווינער פלאן, ווייזנדיג די וויכטיגקייט פון  

צוזאמענארבעט ווען עס קומט צו וואקסנדע בראודבענד צוטריט. ווייטער פארברייטערן און פארמאכן די  
   דיגיטאלע צוטיילונג מוז זיין א הויכע פריאריטעט זיך רוקנדיג פאראויס." 

    
"די פארענדיגונג פון די ערשטע פאזע פון   אסעמבלימידגליד דזשאן לעמאנדיס האט געזאגט,

ConnectALL .איך בין  ' ס בראודבענד פארגרעסערונג פראיעקט איז א גוטע וועג צו פארענדיגן די יאר
דאנקבאר צו די ענדזשינערן און ארגינאזירער פון די פראיעקט פארן שטופן פאראויס אפארדעבל 

בראודבענד דורכאויס צענטראלע ניו יארק און וועל ווייטער זיצן מיט מיינע שכנים בשעת מיר ערווארטן  
מער א נויטווענדיגקייט  פרייליך די פארבינדונג צו די פארבליבענע מוניציפאליטעטן. בראודבענד ווערט 

   מיט יעדע פארבייגייענדע טאג, און ניו יארק מאכט גרויס פארשריטאין דאס צושטעלן פאר יעדעם." 

  

, "אין צוזאמענארבעט האט געזאגט דרום טייל נעטווארק, CEOדזשעפערי גאספער, פרעזידענט און 
צוטריט  -אפן STNאויף די  ISP, און פייבערספארק אונזער ערשטע NYמיט טיאגא קאונטי, ניקאלס, 

- סערווירטע און נישט-שטעלט צו בראודבענד סערוויסעס צו די נישט STNפייבער צו די היים נעטווארק, 
די ערפאלג פון די פראיעקט אין ניקאלס,   .NYסערווירטעע איינוואוינערס און ביזנעסער אין ניקאלס, -ענוגג

NY   איז א בלופרינט פארSTN צוטריט בראודבענד נעטווארק אין נאך געגנטער  -צו פארזעצן די אפענע
און   NYPAאין די דרום טייל און פינגער לעיקס געגנטער פון ניו יארק סטעיט דורך אונזער שותפות מיט 

   אפיס."  ConnectALLדי 
   

, "ערשט ווילן מיר דאנקען גאווערנער  סופערווייזעער עסטער וואודס, טאון פון ניקאלס, האט געזאגט
שנעלקייט אינטערנעט. אונזער -קעיטי האקול פארן שענקען געלט צו צושטעלן אונזער קאמיוניטי הויכע

גנהייט צו שטיצן  קאמיוניטי איז זיך צאמגעקומען און מיר זענען פרייליך צו ווערן געשאנקען די געלע 
ווירטואלע שולע לעקציעס און מענטשן וואס ארבעטן ווייטער פונדערהיים. דאס איז א גרויסע פארמעגן  

טע יארהונדערט. מיר ווילן דאנקען אלע מענטשן 21פאר אונז. מיר פילן מיר זענען ענדליך אין די 
   פארמישט אין דעם פראיעקט; מיר זענען שטארק דאנקבאר." 

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-30month-discount-federal-affordable-connectivity-program__%3B!!MQuuhw!3faT584Fc1vpp7Kom2ADgeT8J-aKvblwHzOj_VSUlCmgEWFlyUe9uMhde6r9NsUg4vdMeIo0g_q14ze-NH_drtNh5Vexuq4%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Ca061d964af584cd8b44208dae2c297b1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071622644767115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AhELAt8X%2F2FQIbTfmbDXWZmenNFC%2FabEnLZmMEI9mq4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__http%3A%2Fwww.broadband.ny.gov%2F__%3B!!MQuuhw!3faT584Fc1vpp7Kom2ADgeT8J-aKvblwHzOj_VSUlCmgEWFlyUe9uMhde6r9NsUg4vdMeIo0g_q14ze-NH_drtNh-UPYyJ0%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Ca061d964af584cd8b44208dae2c297b1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071622644767115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OtQ91D9cy2GLm%2FPJozj40%2BA5FQOG5ek1Iak1YF%2FmhWo%3D&reserved=0


., עקזעקיוטיוו דירעקטער פון די דעוועלאפמענט אוטאריטעט פון די צפון לאנד  Jrקארל ע. פאראון, 
  NYPA, "די דעוועלאפמענט אוטאריטעט איז פרייליך צו ארבעטן צוזאמען מיט די האט געזאגט

אינפראסטרוקטור וואס געהערט צו די פובליק צו צושטעלן בראודבענד אינטערנעט סערוויסעס צו  
פראגראם. דאס איז א  ConnectALLינוואוינערס אין די טאונס פון פיטקעירן און דיאנא אונטער די אי

וויכטיגע פראיעקט וואס וועט בראענגען אפארדעבל בראודבענד אינפראסטרוקטור צו נישט סערווירטע  
   איינוואוינערס." 

    
###  
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