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  קאמוניקאציע  עמערדזשענסי   פארשטארקן צו מיליאן  $62 ווי  מער געבן  צו מעלדט האקול   גאווערנער
  סטעיט יארק   ניו אין אינפראסטרוקטור  באניץ-צווישן  און 

  
  פון  פעסטקייט די  פארשטארקן דורך זיכערהייט פובליק פארבעסערן צו גרענטס געצילטע

  קאמוניקאציעס.   עמערדזשענסי
  

  ביז צושטעלנדיג ראיאנען, אפסטעיט  אין קאונטיס   14 צו צוגעטיילט פינאנצירונג זיכערהייט פובליק
  קאונטי  יעדע פאר מיליאן $6

  
  

  14מיליאן זענען געווארן צוגעטיילט פאר  $62גאווערנער קעיטי האקול האט היינט געמאלדן אז מער ווי 
אמוניקאציעס גרענט געצילטע פראגראם צו באניץ ק-קאונטיס דורך דער גאנצשטאטישע צווישן

באניץ אינפראסטרוקטור גענוצט ביי לאקאלע  -פארשטארקן עמערדזשענסי קאמוניקאציעס און צווישן
די פראגראם, אדמיניסטריט ביי דער ניו יארק סטעיט אפטייל פון האומלענד סעקיוריטי און  אפרופערס.

צו פארבעסערן פובליק זיכערהייט דורך בעסער מאכן   עמערדזשענסי סערוויסעס, שטעלט צו פינאצירונג 
-און מאדערניזירן אינפראסטרוקטור, אדרעסירן קאמוניקאציע פעלערן, אריינברענגען נאציאנאלע צווישן

  באניץ אופנים, און אונטערהייבן די ראינאלע פארבינדונג צווישן קאונטיס און סיסטעמס.
  

יארק זיין גרייט. דער גרענט פינאנצירונג איז קריטיש צו  "ווען קאטאסטראפעס פאסירן, דארף ניו 
מאדערניזירן אונדזער עמערדזשענסי קאמוניקאציע סיסטעמס צו פארזיכערן אז אונדזערע העלדישע  

ערשטע אפרופערס האבן די רעסורסן און דאטע וואז זיי דארפן האבן צו היטן די קאמיוניטי און זיין זיכער  
"האלטן ניו יארקער זיכער איז מיין הויפט   האט געווערנער האקול געזאגט.בשעת אן עמערדזשענסי," 

    "ציל און די פראגראם איז דער שליסל צו פארבעסערן פובליק זיכערהייט איבער אפסטעיט ניו יארק.
  

באניץ גיט די ערשטע אפרופערס די מעגלעכקייט זיך צו טיילן מיט אינפארמאציע און דאטע אין  -צווישן
(  SICGבאניץ קאמיוניקאציע גרענט ) -אמתע צייט בשעת אן עמערדזשענסי. די גאנצשטאטישע צווישן

מצב  קאנקוריר גרענט פראגראם אוועקגעשטעלט צו פארבעסערן דעם -געצילטע פראגראם איז א נישט
באניץ פאר ניו יארקס פובליק זיכערהייט ביוראס. דאס געלט ווערט  -פון לאנד מאבילע ראדיא צווישן

אויסגעטיילט פאר פאסיגע אפליקאנטן וואס האבן נישט גענוג דעקונג אדער אינפראסטרוקטור אויף  
ימום באניץ מיטלען אדער צו פארבעסערן בשתפות'דיגע סיסטעמס. דער מאקס-נאציאנאלע צווישן

מיליאן מיט נאר איין אפליקאציע וועט ווערן אנגענומען אין איין קאונטי.   $6פרעמיע צו באקומען איז 
איבערגעקוקט די אפליקאציעס און   DHSESאיידער עס ווערט ארויסגעגעבן די פרעמיעס, האט  

  צוגעשטעלט טעכנישע הילף צו די אפליקאנטן וואס האבן געבעטן.
  

ניו יארק סטעיט אפטייל פון האומלענד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסער קאמיסיאנער  
"פינאנצירן פובליק זיכערהייט שותפים איז דער גרונט פון אונזער ביוראס   דזשעקי ברעי האט געזאגט,

וניקאציע די גרענטס וועלן העלפן קאונטיס און אפסטעיט ראיאנען פאר זייער עמערדזשענסי קאמ מיסיע.



 

 

קוואליטעט כלים און רעסורסן צו  -סיסטעמס. ניו יארקס ערשטע אפרופערס דארפן האבן די העכסטע
  פארזיכערן אז די קאמוניקאציעס זענען אפיקטיוו די גאנצע צייט פון אן עמערדזשענסי אפרוף."

  
באניץ -ווישןגעצילטע גרענט וועט פינאנצירן לאקאלע פראיעקטן וואס פארבעסערט צ SIGC 2022די 

קאפיטאל ראיאן, צענטראל ניו יארק, און דער   דורך פארברייטערן די בשותפות'דיגע סיסטעמס אין דער
דרום שטאפל, און פארברייטערונג פון געוויינטלעכע ראדיא קאנאלען אין דער הודסאן וועלי און פינגער  

פובליק זיכערהייט קאמוניקאציעס   נאך פראיעקטן וועלן פארשטארקן די סטאבילקייט פון הויפט  לעיקס.
  סיסטעמס.

  
  פאלגנד: ווי  צוגעטיילט ווערן פרעמיעס

  

  סכום .2  קאונטי  .1

3. Albany  4. $6,000,000  

5. Allegany  6. $6,000,000  

7. Chemung  8. $3,584,452  

9. Columbia  10. $4,558,183  

11. Cortland  12. $5,000,000  

13. Jefferson  14. $2,000,000  

15. Montgomery  16. $810,000  

17. Onondaga  18. $2,750,000  

19. Orleans  20. $2,990,000  

21. Putnam  22. $6,000,000  

23. Schenectady  24. $6,000,000  

25. Schuyler  26. $4,888,663  

27. Steuben  28. $5,846,500  

29. Tioga  30. $6,000,000  

 $62,427,798   הכל סך

  
  סערוויסעס  עמערדזשענסי און   זיכערהייט  היימלאנד פון  אפטיילונג  די איבער

די דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס שטעלט צו פירערשאפט, 
און  -, זיך ערהוילן פון-, רעאגירן צו-, זיך גרייטן פאר-, באשיצן פון-קאארדינאציע און שטיצע צו פארמיידן

  DHSESערן קאטאסטראפעס און אנדערע נויטפעלער. פאר מער אינפארמאציע, טרעפט פארמינ
   .dhses.ny.gov אדער באזוכט טוויטער , אויףפייסבוק אויף
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