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 2012, 18דעצעמבער  פאר באלדיגע מעלדונג:

 ' עמערזשענסי הילף פראגראםSTEPגאווערנער קאומא מעלדט פארלענגערונג פאר '

  

 2012, 31ם פארלענגערט ביז דעצעמבער שעלטערינג און צייטווייליגע וויכטיגע פאוער פראגראם אולטימאטו

  

האט היינט געמאלדן אז די אולטימאטום צו אפעלירן פאר די  )Andrew M. Cuomo( גאווערנער ענדריו מ. קאומא

פאר  2012, 31) פראגראם איז געווארן פארלענגערט ביז דעצעמבער STEPשיץ און צייטווייליגע וויכטיגע פאוער (

פראגראם   STEP. די )Nassau( און נאסאו) Suffolk(און די קאונטיס פון סאפאלק  )NEW YORK CITY( ניו יארק סיטי

שטעלט צו עמערזשענסי הילף מיט צוריקשטעלן צייטווייליגע עלעקטריציטעט, הייצונג און הייס וואסער צו היימען 

  עט גייט אן.וועלכע קען באשיצן היים אייגנטוהמער אינדערצייט וואס פערמאנענטע פארעכטונג ארב

"STEP  פראגראם איז אויסגעשטעלט צו ערלויבן פאמיליעס צו בלייבן איין זייערע מיימען אינדערצייט וואס

עמערזשענסי אדער עלעקטראנישע פארעכטיגונגען ווערן געמאכט", האט גאווערנער קאומא געזאגט. "אינדערצייט 

נס וועלכע זענען פאראורזאכט געווארן דורך האריקעין וואס ניו יארקערס טוען זיך ווייטער ערהוילן פון די שאד

סענדי, וועט די פארלענגערונג פון דעם פראגראם ערלויבן פאר מער פאמיליעס צו באקומען די עמערזשענסי הילף 

  וועלכע זיי דארפן כדי איבערצובויען און נאך אלץ האבן זייער פלאץ צו רופן היים."

) פאר די פראגראם, ROEרט צו באקומען רעכט פון איינטריט פארעמס (די אולטימאטום איז יעצט פארלענגע

  וועלכע אפפערט די פאלגענדע אויסוואלן:

פאר די וועמענס היימען קענען ווערן געניצט זיך  –רעזידענטשאל עלעקטראנישע מעטער פארעכטיגונגען  •

ער כדי צוריקצושטעלן די ארט, און דארפן נאר פארעכטונגען צו די עלעקטראנישע מעט-אויפ'ן- צו שיצן

העד, סערוויס קעיבל אדער די מיטער  קראפט. דאס קען אריינרעכענען פארעכטונגען צו די וועטער

 סאקעט.

ארט, וועט  -אויפ'ן-פאר די וועמענס היימען קענען ווערן גענוצט זיך צו שיצן –שעלטער וויכטיגע שריט  •

STEP  נג און הייס וואסער נאכצוקומען אלגעמיינע לעבנסצושטעלן צייטווייליגע עלעקטריציטעט, הייצו -

 געברויכן אינדערצייט וואס פערמאנענטע פארעכטונגען ווערן געמאכט. אויפהאלטענדע

דאס איז וויכטיג און נויטווענדיגע פארעכטונגען צו  –שנעלע צייטווייליגע דרויסענדיגע פארעכטונגען  •

געשעדיגטע איינוואוינער פון ווייטערדיגע שאדנס וועלכע קענען פארשטעלן א באלדיגע - אשיצן שטורעםב

פארעכטונגען  אומגעפערטיגטע ארט- אופ'ן-געפאר צו לעבנס און אייגנטוהם, און, ווי שייך, צושטעלן שיץ

ענסטערס, צודעקן וועלכע זענען מער פערמאנענטע פארעכטונגען. דאס קען אריינרעכענען צעבראכענע פ

  געשעדיגטע דרויסענדיגע ווענט און דעכער, און צושטיקלען און פארזיכערן געשעדיגטע דרויסענדיגע טירן.
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צו  2-1-1פראגראם זאלן רופן  STEPאיינוואוינער וועלן ווילן אנטיילנעמען אין די  )Suffolk County ( סאפאלק קאונטי

נג אין זייער היים. איינוואוינער וועלכע זוכן הילף דורך נאסאו קאונטי באשטימען אן אפוינטמענט פאר אן אפשאצו
)Nassau County(STEP   איינוואוינער אין די פינעף באראוס פון ניו יארק 1-888-684-4267פראגראם זאלן רופן .

. ווען די צו באקומען צוטריט צו אינפארמאציע איבער די פראגראם 3-1-1קענען רופן  )NEW YORK CITY(  סיטי

וועט די מאס פון ארבעט ווערן באשטעטיגט און איבערגעגעבן פאר די פארענדיגט ווערן, ט אפשאצונג ווע
אנטיילנעמער אינעם פראגראם. די פראגראם פארוואלטער וועט באשטימען א קאנטראקטער דורכצופירן די 

רף זיין געענדיגט ביז זעכציג טעג פון די ארבעט וועלכע איז נויטיג אויף די באוואוינטע פראפערטי. די ארבעט דא
  אפשאצונג אויף די הויז.
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