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) מעלדט קלײנע ביזנעס עמערדזשענסי הלװאה פאנד כדי צוצושטעלן CUOMOגאװערנאר קואמא (

 )SANDYאפעקטירט דורך סענדי ( ר ביזנעסערהילף פא

 
 אסאסיעישאן בענקערס יארק ניו די אז געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

)NYBA (קארפארעישאן דעװעלאפמענט ביזנעס יארק ניו די און )NYBDC (10 א אױפצושטעלן אײנגעשטימט האבן $
 ביזנעסער פאר הילף פינאנציעלע זאפארטיגע צוצושטעלן כדי פאנד הלװאה עמערדזשענסי ביזנעס קלײנע מיליאן

 פאר אײנגעבן תיקף זיך קענען ביזנעסער װעלן, פאנד דעם אונטער).  Sandy( סענדי שטורעם דורך אפעקטירט
 .SANDY-NYS-855-1 רופן אדער 0TUwww.esd.ny.govU0T צו גײן דורך$ 25,000 צו ביז פון הלװאות

 
 אױף שטעלן זיך און צובױעןאיבער זיך ביזנעסער קלײנע ס'סטעיט אונזער ןהעלפ צו זיך לערןעפארשנ בענק רקיא ניו"

 פראגראם ההלװא זיגעדא די".  געזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנאר האט)," Sandy( סענדי ריקעיןהא ךנא יספ די
 די קומעןבא צו שטורעם דעם דורך רןגעװא געטראפן שװערסטע די זענען װעלכע ביזנעסער יענע ןהעלפ װעט

 בסדזשא צוצושטעלן װײטער ןמעגליכער זײ װעט סדא . רריכטןפא צו תיקף זיך כדי דערין זיך נײטיגן זײ װאס רעסורסן
 רפא אסאסיעישאן בענקערס יארק ניו די דיראפלא איך.  עמיעקאנא אונזער פאר כוחות וןא מיוניטיסקא עאונזער פאר

 פריװאטן דעם דורך אנשטרענגונגען נדעשטײג די אין אײנשליסן זיך און עסערביזנ יענע פאר רעליף צושטעלן
 ."ערהױלן צו זיך רקערסיא ניו לעא ןהעלפ צו סעקטאר

 
, אסאסיעישאן בענקערס יארק ניו, אפיסער עקזעקיוטיװ טשיף און רעזידענטפ), Michael P. Smith( סמיט. ּפי מײקל
 ערד ןזײ װעט ביזנעסער קלײנע וןפ רעקאװערי שנעלע די אז פארשטײט ינדיסטריעא נקינגבא די, "גטגעזא האט

 קריטיש עזיגדא די אין מיטצוהעלפן װיליג זײער זענען מיר.  אומגעגנטער אונזערע ױעןאױפ אינעם פאקטאר הױפט
 און רבעטןא אנפאנגען קענען װידער זאלן אײגנטימערס ביזנעס קלײנע ס'יארק ניו כדי אונטערנעמונג װעכטיגע
 ."מיוניטיסקא זײערע רפא רװיסעססע און פראדוקטן צושטעלן

 
 פאר$ 25,000 צו ביז פון טאינטערעס ןנידעריג מיט הלװאות צושטעלן װעט פראגראם הלװאה עמערדזשענסי די

 ביזנעס יארק ניו די.  אנשטרענגונגען רעקאװערי די אין העלפן צו אופן פארשנעלערטן א אױף ביזנעסער קלײנע
 עמפײער מיט צוזאמענארבעט אין פראגראם הלװאה די אפערירן און פארװאלטן װעט קארפארעישאן דעװעלאפמענט

 ).ESD( דעװעלאפמענט סטעיט
 

 ביז וןפ הלװאות ערהאלטן צו רעכטיגטבא זײן מיוניטיסקא געטראפענע אין ביזנעסער קלײנע װעלן פראגראם די דורך
 די װעט ךדערנא און מאנאטן זעקס ערשטע די במשך פרײ פעימענט און טאינטערעס זײן עלןװ װעלכע$ 25,000 צו

http://www.esd.ny.gov/
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 צו געלט אסד נוצן קענען ביזנעסער כטיגטערעבא.  ריא צװײ פאלגנדע די במשך צענטראפ אײן זײן טערא ינטערעסטא
 צו זיך כדי לקאפיטא דעארבעטנ אלס אדער עקװיפמענט אדער פאסיליטיס ערזעצן און רריכטןפא פון קאסטן די דעקן

 . ציעסאפערא ביזנעס צוזעצןרפא אדער פיס די אױף שטעלן
 

 װעלכע, ערירטאפ און פארמאגט אומאפהענגיג זענען סװא ביזנעסער פאר איז פראגראם הלװאה עמערדזשענסי די
 ארענדזש נטער׃געג סטערדיזא אלס דעזיגנירט קאונטיס די אין זיך געפינען און ארבעטערס 100 פון װײניגער האבן

)Orange ,(פאטנעם )Putnam ,(ראקלענד )Rockland ,(סאליװען )Sullivan ,(אולסטער )Ulster ,(װעסטשעסטער 
)Westchester ,(נאסאו )Nassau ,(סאפאלק )Suffolk( ,סיטי רקיא ניו וןפ באראס פינף און . 
 

 טעקס ביזנעס 2011 ײלןפ געמוזט ניסקאמפא בןהא, םפראגרא די דורך פאנדינג ערהאלטן צו בארעכטיגט זײן צו כד
 סענדי וןפ רעזולטאט א אלס נױט עקאנאמישע אדער שאדענעס דירעקטע אױסשטײן געמוזט בןהא און רעטױרנס

)Sandy  .(צו אנהײבן װעלן ביזנעסער אז ערװארטעט איז עס און װאך די במשך עװעילעבל זײן װעלן עסציאפליקא 
 נױטיגע די און אפליקאציע אױסגעפילטע פולקאם א ארײנגעבן נאך טעג זיבן ביז פינף פון לױף אין פאנדינג ערהאלטן

 .קומענטאציעדא
 

 Kenneth( עדעמס קענעט נערקאמישא און אפיסער עקזעקיוטיװ טשיף, פרעזידענט דעװעלאפמענט סטעיט עמפײער
Adams (לאקאלע זײערע צי דעם ףאױ נגעװיזןא זענען קאמיוניטיס אונזערע פון רעקאװערי די, "געזאגט האט 

 פון פירערשאפט די אונטער.  ביזנעס םצו צוריקצוקערן זיך כדי ןדארפ זײ װאס רעסורסן די ןבהא ביזנעסער
 יענע העלפן צו אסיסטענס דירעקטע און זאפארטיגע צושטעלן סטעיט דער טוט), Cuomo( קואמא גאװערנאר

 ."צײטן שװערע געדאזי די אין אממערסטן דערין זיך נײטיגן װאס מענטשן
 

 האט, TD Bank, דזשערסי ניו צפון און יארק ניו פאר פרעזידענט רעגיאנאלער), Chris Giamo( דזשיאמא קריס
 העלפן װעט װאס אונטערנעמונג װיכטיגע דאזיגע די פאר שטיצע אונזער דערלײגן צו שטאלץ איזTD Bank , "געזאגט

 אונזערע.  פאראױס גײט רעקאװערי )Sandy( סענדי ריקעיןהא בשעת ביזנעסער שטיצן צו און צוריקצושטעלן
 און קאטאסטראפע נאטירליכע דאזיגע די דורך געװארן אפעקטירט זענען װעלכע מענטשן יענע מיט זענען געדאנקען

 ."קאמיוניטי יארק ניו גרעיטער די אין אינװעסטירונג דאזיגע די פון רעזולטאטן די זען צו פאראױס קוקן מיר
 

 האט ,Capital One רפא נגנקיבא דירעקט און ריטעיל וןפ פרעזידענט), Jonathan Witter( װיטער נעטעןדזשא
 זענען זײ װען ערגסטע די רטעטערװא האבן סטעיט דעם איבער אײגנטימערס סביזנע קלײנע, "געזאגט

 געװען סדא איז פעלער מערסטע יןא און ,שטורעם דעם דורך כטאנגעמא שאדענענס די באטראכטן צו געקומעןצוריק
 אונזערע וןפ פילע מיט אינאײנעם מיר און Capital One וןפ הײם די איז יארק ניו.  זעןגע בןהא זײ װאס פונקט

 צו לץשטא זענען מיר.  איבערצובױען זיך אײגנטימערס ביזנעס קלײנע ןהעלפ צו איבערגעגעבן זענען פארטנערס
 זיך אן הײבן זײ בשעת ביזנעסער לעלאקא העלפן צו פאנד װאההל רעקאװערי ביזנעס קלײנע די שטיצן קענען

 . געשעעניש צעשטערנדן זיגןדא דעם פון לןױערה זיך און צובױעןאױפ
 

 First National Bank of Long,אפיסער עקזעקיוטיװ טשיף און פרעזידענט),Michael N. Vittorio( װיטאריא. ען מײקל
Island ,דער, "געזאגט האט  First National Bank of Long Islandדי מיט ארבעטן צו קען זי װאס אלעס טאן װעט 

 אונז פאר װיכטיג איז עס.  )Sandy( סענדי האריקעין רךדו רןגעװא עקטירטאפ זענען װאס יענע און קאמיוניטי לאקאלע
 ."צײטן זיקעדא די אין קאאפערירן צו אלע

 
 Suffolk Countyפון אפיסער עקזעקיוטיװ טשיף און טפרעזידענ), Howard C. Bluver( בלואװער. סי האװארד

National Bank ריװערהעד אין )Riverhead (באנקירן, מיר דארפן יעצט יװ צײטן אזעלכע אין פונקט, "געזאגט האט ,
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 געװארן געטראפן זענען װעלכע קאמיוניטיס און ביזנעסער קלײנע די פאר שטיצע באדײטפולע און שנעלע צושטעלן
 . דערין ראלע א שפילן צו שטאלץ זענען און אונטערנעמונג דאזיגע די אפלאדירן מיר.  יסענד דורך

 
 די אז שטאלץ זענען מיר, "געזאגט האט, Hudson Valley Bank, זיצערפא), James J. Landy( לענדי דזשעי דזשעימס
 קלײנע פאר פאנד הלװאה נסיעמערדזשע ןא אױפצושטעלן איניציאטיװ די נעמט יארק ניו אין אינדוסטריע באנקינג
 האריקעין ורךד עקטירטאפ ביזנעסער קלײנע אומצאליגע די וןפ געברױכן די אדרעסירן העלפן צו רעקאװערי ביזנעס
 פאנד דעם אין נעמען צו אנטײל עבןאיבערצוג זיך ערשטע די צװישן געװען איז Sandy(  .Hudson Valley Bank( סענדי

 די פון ערהױלן צו זיך אנהײבן און פיס די אױף שטעלן זיך ביזנעסער העלפן צו טיגװיכ איז עס אז שפירן מיר װײל
 לעצטע די במשך דורכגעמאכט ילפאזױ בןהא ביזנעסער און אמיליעספ, יחידים.  שטורעם םונעפ נאכװײען שװערע
 און מיוניטיקא ביזנעס די צו שטײערונגבײ באדײטפולע א מאכן מיר קענען פאנד דאזיגן דעם דורך . כןװא עטליכע

 . רעליף נױטיגע צושטעלן
 

 אין מיר, "געזאגט האט, Flushing Bank, אפיסער עקזעקיוטיװ טשיף און פרעזידענט ),John Buran( בוראן דזשאן
Flushing Bank מיט אײנצושליסן זיך און נדפא רעליף ביזנעס קלײנע דעם פאר שטיצע אונזער צײגן צו שטאלץ זענען 

 די וןפ ערהױלן צו זיך עןאנשטרענגונג זײערע און ערביזנעס קלײנע שטיצן צו סטעיט דעם איבער קאלעגן אונזערע
 . סטערדיזא דאזיגע

 
, געזאגט האט ,First Niagara, אפיסער עקזעקיוטיװ טשיף און פרעזידענט), John R. Koelmel( מעללקױ. רא דזשָאן

.  כןזא גרױסע טאן צו ביזנעסער קלײנע פאר גרינגער עס אכןמ צו איז First Niagara אין דא טאג יעדן ציל אונזער"
 צו בענק אנדערע און גאװערנאר דעם מיט פארטנערשאפט אונזער מיט שטאלץ זײער מיר זענען דעריבער

 חורבן עםנפו שנעלער אפילו ערהױלן זיך און איבערצובױען זיך ביכולות זענען ביזנעסער לאקאלע אז פארזיכערן
 ."ורעםשט דאזיגן עםנפו

 
 און דעװעלאפמענט עקאנאמישע שטיצן צו איבערגעגעבן בענק ןופ םרטיוקאנסא א NYBDC איז 1955 אין ןגעשאפ

 הלװאות קאנװענציאנעלע ןאו נטירטעגארא-רעגירונג צושטעלן דורך סטעיט רקיא ניו אין געלעגנהײטן אוקסװ בדזשא
 כדי בענק מעמבער אירע מיט רבעטא NYBDC.  נטװיקלונגא פון שטאפלען לעא אױף ביזנעסער קלײנע פאר

 עלענציאנװענקא א װען לעזונגען סירונגפינאנ עפעקטיװע-סטקא און רעספאנסיװע, ערישעשעפ צוצושטעלן
 עסטעיט ריעל און מענטעקװיפ, קאפיטאל ארבעטנדע רמיניגעטע-נגלא דורך ,עװעילעבל נישט איז אלטערנאטיװ

זײט בײ זײט מיט  אדער אלס א טײל פון ,סטעיט רקיא ניו אין זיך ינעןפגע סװא ביזנעסער פארשידענע פאר הלװאות
  .אינדיסטריע באנקינג די
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