
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/13/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

סטימיּולּוס געלטער  19-גאווערנער קאומאו חתמע׳ט לעגיסלאציע צו באשיצען ניו יארקער׳ס קאוויד
  פון חובות־איינמאנער

  
( צו באשיצן די  S.5923-A/A.6617-Aגאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געחתמ׳עט לעגיסלאציע )

אלע  סטימיּולּוס געלטער פאר ניו יארקער פון ווערן פארהאלטן דורך חובות־איינמאנער. 19-קאוויד
ימיּולּוס פארלייכטערונגס צאלונגען פאר ניו יארקער אונטער די פעדעראלע אקטן, ארייגערעכנט סט

געלטער, שטייער צוריקצאל, ריּבעיטס, און שטייער קרעדיטס אויף צו שטיצן יחידים און קינדער וועלכע  
די   זענען געווען פאסיג אדער האבן עס באקומען פריער פון דער קראפטס־דאטום, וועלן זיין באשיצט.

אנען די פארלייכטערונגס לעגיסלאציע האט געשאפן דערינען אויסנאם פעלער פאר תובעים וועלכע מ
צאלונגען צו פארזיכערן אז די געלטער קענען איינגעמאנט ווערן צו באצאלען פארלאנגטע קינדער־שטיצע 

  אדער סּפָאּוס־שטיצע, ווי אויך איינצומאנען די געלטער אין מצבים פון שווינדלערייען.
  

וואס קען ענפארסירט ווערן אויף א    סיי וועלכע מענטש עס באקומט א געלט־דזשָאדזשמענט פון געריכט
סטימיּולּוס געלטער זענען באשיצט און אויב זיין    19-באנק אקאונט וועט באקומען א מודעה אז קאוויד

זענען על פי טעות דערפרוירן געווארן דורך א תובע זאל מען זאפארט אויספילן און צוריקשיקן דעם פארם  
   ף צו פריי־מאכן די געלטער. וואס איז בייגעלייגט מיט דער מודעה אוי 

  
״ניו יארקער אין יעדן ווינקל פון דעם סטעיט האבן געשפירט די תוצאות פון די קאוויד פאנדעמיע, מיט  

פילע וועלכע האבן פארלארן ארבעט אן קיין שום אייגענער שולד און ראנגלען זיך צו שטיצן זיך מיט  
״די קריטישע לעגיסלאציע וועט העלפן   האט גאווערנער קאומאו געזאגט.זייערע פאמיליעס,״ 

פארזיכערן אז פארלייכטערונגס צאלונגען פאר ניו יארקער זענען אפגעהיטן פון אונפריציפישע תובעים,  
צו העלפן יחידים און פאמיליעס זיך גאנץ מאכן  -כדי די געלטער זאלן קענען גענוצט ווערן לויט איר ציל  

  אנציעל פון די עקאנאמישע תוצאות פון דער פאנדעמיע.״בשעת זיי פרובירן זיך פארבעסערן פינ
  

״פעדעראלע פארלייכטערונגס צאלונגען זענען באשטימט סענַאטאר קעווין טאמאס האט געזאגט, 
געווארן אלס א לעבנס־שטריק צו העלפן פאמיליעס און יחידים וועלכע באמיהען זיך נאכצוקומען די  

איך באדאנק דעם גאווערנער קאומאו פאר׳ן   יכע שווערע צייטן.באדערפענישן במשך די אויסערגעווענל
חתמ׳ען די קריטישע לעגיסלאציע אפצוהיטן די באשיצנעץ געלטער פון ווערן פארכאפט דורך  

צו   -אונפרינציפישע תובעים, צו פארזיכערן אז ניו יארקער קענען ניצן די געלטער לויט זייער ארגינעלן ציל 
  ן פאמיליעס זיך פארבעסערן עקאנאמיש פון די תוצאות פון דער פאנדעמיע.״פארלייכטערן און העלפ

  
״פעדעראלע פארלייכטערונגס צאלונגען זענען  אסעמבלי־פרוי העלענע וויינשטיין האט געזאגט, 

די   געצילט אויף צו העלפן פעמיליעס וועלכע באמיהען זיך אויסצוקומען במשך די אומדערהערטע צייטן.
ארזיכערט אז פאמיליעס וועלן קענען ניצן די באשיצנעץ געלטער לויט איר ארגינעלע ציל, צו  לעגיסלאציע פ

  פארזארגן די גרונטליכע געברויכן פון פאמיליעס און אוועקהאלטן די הענט פון חובות־איינמאנער.״
  

אדיר  ״איך אּפלסוּפעראינטענדענט פון פינאנציעלע סערוויסעס לינדע א. לעיסוועל האט געזאגט, 
דאס נייע געזעץ   דעם גאווערנער און די לעגיסלאטור פאר׳ן טון וואס מען ברויך אויף דעם וויכטיגן צוועק.



 

 

פארלייכטערונגס געלטער   19-טוט אפהיטן יחידים און פאמיליעס פון חוב־מאנונגען אנטקעגן די קאוויד
ן געמאנט אנטקעגן די אקאונטס פון קאנגרעס, אריינגערעכנט תביעות פון בענק פאר חובות וועלכע ווער

מיט די פעולות, טוט דאס געזעץ אויספילן דעם ציל פון קאנגרעס פאר די געלטער: צו   פון זייערע קליענטן.
 פארזארגן פארלייכטערונגען פאר די הויזגעזונטער וועלכע זענען שטעקן געבליבן דורך די פאנדעמיע.

דער דעפארטמענט שטייט גרייט אפצוהיטן די פינאנציעלע פארזיכערונג פון אלע ניו יארקער, ספעציעל  
  .״19-אין די געמיינשאפטן וועלכע זענען דאס מערסטע שטעקן געבליבן דורך קאוויד

  
רפילן  סטימיּולּוס צאלונגען זענען פארזארגט געווארן פאר יחידים און פאמיליעס מיט קינדער צו קענען ע

זייערע פינאנציעלע באדערפענישן און צו שטיצן זיך מיט זייערע פאמיליעס בשעת זיי ראנגלען זיך מיט די  
די נייע לעגיסלאציע וועט   פאנדעמיע.  19-אומדערהערטע עקאנאמישע און געזונט תוצאות פון די קאוויד

מיט די פולע בענעפיטן פון די  העלפן פארזיכערן אז ניו יארקער האבן די מעגליכקייטן זיך צו באניצן 
  פינאנציעלע הילף צוגעשטעלט דורך די פעדעראלע אונטערנעמונגען.

  
סיי וועלכער ניו יארקער עס האט פראגעס וועגן די באשיצונגען קענען רופן דעם ניו יארק דעּפארטמענט  

 New York Department of Financialָאוו פינענשעל סערוויסעס קאנסּומער עסיסטענס יּוניט )
Services Consumer Assistance Unit  אדער שיקן אן אימעיל צו   800-342-3736( בחנם צו

consumers@dfs.ny.gov  און סיי ווער עס האט געהאט די סטימיּולּוס צאלונגען פארכאפט דורך ,
רטמענט ָאוו פינענשעל  , זאל2021,  13חובות־איינמאנער נאך מאי  איינקלאגן ביי דעם ניו יארק דעּפַּ

 www.dfs.ny.gov/complaint .( ביי New York Department of Financial Servicesסערוויסעס )
  

###  
  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

   press.office@exec.ny.gov518.474.8418  |ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו קאממער | 
 

 אויס־סובסקרייבן 
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