
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/25/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

  ביליאן אין הילף פאר רענטערס און קלענערע ביזנעסער $3.5גאווערנער קאומאו אנאנסירט 
  

ביליאן רענט הילף פראגראם צו באזארגן געלט פאר בארעכטיגטע הויזגעזינדער וואס מאכן   $2.7
  1מיט פינאנציעלע שוועריגקייטן; ָאנליין אפליקאציעס וועט מען אננעמען אנגעהויבן יוני 

  
מיליאן "סמָאלל ביזנעס ריקָאווערי גרענט" פראגראם וועט צושטעלן געלט פאר קלענערע  $800

ביזנעסער זיי צו העלפן זיך ערהוילן פון די עקאנאמישע תוצאות פון דעם פאנדעמיע; ָאנליין  
  10אפליקאציעס וועט מען אנהייבן אננעמען יוני 

  
  25ילד, ריניו" קאמפיין וועט זיך אנהויבן דינסטאג מאי די צווייטע פאזע פון דעם "ריאימעדזשין, ריּב

צו אינפארמירן קלענערע ביזנעסער און איינוואוינער וועגן די פילע פארלייכטערונגס און ערהוילונגס 
  פראגראמען

  
  

ביליאן אין עמערדזשענסי הילף פאר רענטערס   $3.5גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט אנאנסירט 
  פאנדעמיע. 19-נערע ביזנעסער וועלכע מאכן מיט פינאנציעלע שוועריגקייטן צוליב דעם קאווידאון קלע

  
ביליאן אין עמערדזשענסי רענט הילף פאר ניו יארקער   $2.7דער רענט הילף פראגראם שטעלט צו ביז 

ראם וועט  אפליקאציעס פאר דעם פראג פאנדעמיע.  19-וועלכע מוטשען זיך אלץ א תוצאה פון דעם קאוויד
פאר בארעכטיגטע ניו יארקער וועלכע זענען אונטערשטעליג אויף זייער רענט   1מען אנהויבן אננעמען יוני 

דער ניו יארק סטעיט "עמערדזשענסי  .19-און האבן מיטגעמאכט פינאנציעלע שוועריגקייטן צוליב קאוויד
רט אדמיניסטרירט דורך דער  ( וועEmergency Rental Assistance Programרענט הילף פראגראם" )

חדשים   12( וועט צושטעלן הילף אויף ביז OTDA"ָאפיס אוו טעמּפָארערי ענד דיסַאּביליטי עסיסטענס" ) 
חדשים אונטערשטעליגע יוטיליטיס  12חדשים צוקונפטיגע רענט הילף, און    3אונטערשטעליגע רענט, 

עס ווערט געראכטן אז  אימיגראציע סטאטוס. צאלונגען פאר בארעכטיגטע ניו יארקער, אומאפהענגיג אין
  הויזגעזינדער. 200,000און   170,000דער פראגראם וועט סערווירן צווישן 

  
מיליאן פאר קלענערע   $800דער "סמָאלל ביזנעס ריקָאווערי גרענט" פראגראם וועט צושטעלן ביז 

אפליקאציעס   ות פון דעם פאנדעמיע.ביזנעסער אויף זיי צו העלפן זיך ערהוילן פון די עקאנאמישע תוצא
פאר קליינע און גאר קליינע ביזנעסער און קליינע   10פאר דעם פראגראם וועט מען אנהויבן אננעמען יוני 

אומאפהענגיגע פראפיטירנדע קונסט און קולטור ארגאניזאציעס אויף זיי צו העלפן זיך ערהוילן פון די  
וועלן גרייט זיין צו    $50,000צוגעפאסטע ביישטייערונגען ביז  עקאנאמישע תוצאות פון דעם פאנדעמיע.

העלפן בארעכטיגטע קליינע ביזנעסער און קען געניצט ווערן אויף אלע אפעראציע הוצאות, אריינגערעכנט  
ּפעירָאלל, רענט אדער מָארדגעדזש צאלונגען, שטייערן, יוטיליטיס, פערזענליכע אפהיטונגס מיטלען, און  

קליינע און גאר קליינע   330,000איבער  ס הוצאות שולדיג געווארן בשעת׳ן פאנדעמיע.אנדער ביזנע
פראצענט פון די   57ביזנעסער זענען פאטענציעל בארעכטיגט פאר דעם פראגראם, אריינגערעכנט 

  )געפירט דורך פרויען און מינאריטעטן( ביזנעסער. WMBEסטעיט׳ס סערטיפייד 
  



 

 

, דער צווייטע פאזע פון  25יך געמאלדן אז אנגעהויבן דינסטאג, מאי גאווערנער קאומאו האט או 
וועט זיך אנהויבן אויף צו אינפארמירן קלענערע ביזנעסער און   "ריאימעדזשין, ריּבילד, ריניו" קאמפיין דעם

איינוואוינער וועלכע זענען פינאנציעל געטראפן געוואן דורך דער פאנדעמיע וועגן די פילע  
ּפרינט   ואס שטייען גרייט צו העלפן אין ניו יארק סטעיט.פארלייכטערונגס און ערהוילונגס פראגראמען ו

עדווערטייזמענטס וועלן לויפן אין לאקאלע צייטונגען איבער דער סטעיט און סאציעלע מעדיע  
עדווערטייזמענטס וועט מען קענען זען אויף פעיסּבוק און לינקד־אין, מיט דיגעטאלע ווידיאו עדס אין  

  צוגאב איבער דער אינטערנעט.
  

"ניו יארקער און קלענערע ביזנעסער אין יעדער ווינקל פון סטעיט זענען צושוידערט געווארן דורך די  
פאנדעמיע, און אזוי ווי מיר גייען ווייטער מיט׳ן זיך ערהוילן און איבערבויען, דארפן מיר פארזיכערן אז זיי  

דער ניי־פארגעשטעלטער האבן די רעסורסן זיך צוריק אוועקצושטעלן און האבן ערפאלג אין 
"די קריטישע געלטער וועלן העלפן פארזיכערן אז ניו   האט גאווערנער קאומאו געזאגט. עקאנאמיע," 

יארקער וועלכע מאכן מיט פינאנציעלע שוועריגקייטן וועלן נישט ארויסגעווארפן ווערן אויפ׳ן גאס, און  
ז זיי זאלן קענען שפילן א ראלע אין די  גלייכצייטיג צושטעלן סטאביליטעט פאר קלענערע ביזנעסער א

  עקאנאמישע ווידער־אויפבליאונג פון ניו יארק." 
   

  עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם
דער רענט הילף פראגראם וועט העלפן הויזגענידער וועלכע זענען אונטערשטעליג מיט רענט און האבן  

נגעשטעלט אויף צו ווערן היימלאז אדער זיך  מיטגעמאכט פינאנציעלע שוועריגקייטן, וועלכע זענען איי
פראצענט פון    80אנטרעפן מיט אומסטאבילע וואוינונגס אומשטענדן און וועלכע פארדינען נישט מער ווי 

  דעם מעדיאן הויזגעזינד פארדינסט אין זייער געגנט.
   

טעג וועלן אפליקאציעס ווערן פריאריטיזירט פאר די ארבעטסלאזע, פאר די  30דורכאויס די ערשטע  
פראצענט פון דעם מעדיאן אין דעם געגנט, און אנדערע מיטמאכנדע   50וועלכע פארדינען נישט מער ווי 

טעג וועלן אלע אפליקאציעס ווערן פראצעסירט לויט וועלכע עס ווערט   30נאך די ערשטע  איינוואוינער.
פאר מער אינפארמאציע זאלן  אריינגעגעבן, ווילאנג די געלטער זענען נישט אויסגעלאפן. ערשט

 otda.ny.gov/erap . אפליקאנטן און בעלי־ביתים באזוכן
  

 חדשים אונטערשטעליגע רענט. 12ויזגעזינדער באקומען ביז נאכ׳ן ווערן באוויליגט וועלן בארעכטיגטע ה
חדשים פון צוקונפטיגע רענט הילף אויב דדער   3בארעכטיגטע פאמיליעס קענען אויך באקומען ביז 

( חודש'ליכע פארדינסטן grossפראצענט אדער מער פון זייער ּפרע־שטייער )  30פאמיליע גיבט אויס  
  חדשים אונטערשטעליגע יוטיליטיס.  12ויך צושטעלן הילף אויף ביז דער פראגראם וועט א אויף רענט.

  
אויף צו   אויך צושטעלן באדייטנדע טענַאנט באשיצונגען. ERAPאין צוגאב צו פינאנציעלע הילף וועט 

( אויף  late feesבאקומען הילף, דארף דער בעל־הבית מסכים זיין מוותר צו זיין אויף שפעט־אפצאל )
רענט; און זיי קענען נישט העכערן די חודש׳ליכע רענט סומע אדער ארויסשטעלן דעם   אונטערשטעליגע

  טענַאנא פאר איין יאר, אויסער באגרעניצטע אומשטענדן.
  

מיליאן אין סטעיט   $100ביליאן אין פעדעראלע געלטער אופ  $2.6דער פראגראם איז פינאנסירט דורך  
י סטעיט און לאקאלע רעגירונג אגענטורן וועלכע באקומען  געלטער און איז אויסגעשטעלט צו העלפן ד 

געלט דירעקט פון די פעדעראלע רעגירונג אויף צוזאמען ארבעטן און קאארדינירן זייערע באמיאונגען, און  
  דערביי אויסניצן די רעסורסן אויף דאס מערסטע עפעקטיווע אופן און צו פארמיידן שווינדלעריי.

  
OTDA   ארגאניזירט אן אומדערהערטער אונטערנעמונג צו ארבעטן צוזאמען מיט לאקאלע רעגירונגען

איבער דעם סטעיט צו פארזיכערן אז ארגאניזאציעס באזירט אין אלע געגנטער וועלן זיך ארויסשטעלן צו  
די   מערס.די איינוואוינער און צושטעלן אפליקאציע הילף אין פארשידענע שפראכן פאר פאטענציעלע באקו

https://www.governor.ny.gov/news/back-new-york-groove-governor-cuomo-announces-launch-new-reimagine-rebuild-renew-campaign#:~:text=Governor%20Andrew%20M.%20Cuomo%20today,is%20back%20better%20than%20before.
file:///C:/Users/Executive%20Chamber/Desktop/otda.ny.gov/erap


 

 

באמיאונג וועט צוזאמברענגען פילע פארשידנארטיגע רעסורסן אויף צו פארזיכערן אז טענַאנטן איבער 
  און קענען זיך אנווענדן. ERAPדעם סטעיט זענען באקאנט מיט 

  
אין צוגאב וועט דער אגענטור נעמען פארשידענע שריטן אויף צו פארמיידן שווינדלעריי און דערטאפן  

  יינגעגעבענע פארדינסטן און צו פארמיידן דאפלטע צאלונגען.אונטער־א
  

זיבן געגנטער/קרייזן וועלכע האבן באקומען געלט פאר עמערדזשענסי רענט היל. דירעקט פון די  
איינוואוינער אין די   פעדעראלע רעגירונג האבן באשלאסן צו אדמיניסטרירן זייערע אייגענע פראגראמען.

אנראו קאונטי, די שטאט יאנקערס, אנאנדאגא קאונטי און די טאונס  שטאט ראטשעסטער און מ
פראגראמען פאר   העמפסטעד, אייסליּפ, און אויסטער ּבעי מוזן זיך ווענדן צו זייערע לאקאלע

עמערדזשענסי רענט הילף און זענען נישט בארעכטיגט פאר הילף פון דעם סטעיט־אדמיניסטרירטע 
מיליאן ביישטייערט   $168ביליאן פראגראם אנטהאלט די  $2.7די   אם.עמערדזשענסי רענט הילף פראגר

  דירעקט צו די לאקאלן.
  

  קלענערע ביזנעסער ערהוילונגס ביישטייערן פראגראם
דער "סמָאלל ביזנעס ריקָאווערי גרענט" פראגראם וועט צושטעלן געלטער פאר קלענערע און גאר קליינע  

ע פראפיטירנדע קונטט און קולטור ארגאניזאציעס אויף זיי צו העלפן  ביזנעסער און קליינע אומאפהענגיג
זיך ערהוילן פון די עקאנאמישע תוצאות פון דעם פאנדעמיע. פריאריטעט וועט געגעבן ווערן צו סאציעל־ 

און עקאנאמיש־אומגינציגע ביזנעס אייגנטימער, אריינגערעכנט ביזנעסער וועלכע געהערן צו פרויען,  
וועטערענען און וועטעראנען מיט אומפעאיגקייטן דורך דינסט, און ביזנעסער וואס געפונען   מינאריטעטן,

  זיך אין עקאנאמיש־אומגינציגע געגנטער.
  

און וועלן אויסגערעכנט ווערן   $50,000און מאקסימום  $5,000ביישטייערונגען וועלן זיין אויף מינימום 
הוצאות וועלכע זענען   .2019׳ס יערליכע הכנסות פון לויט דער ניו יארק סטעיט־באזירטע ביזנעס

און   2020, 1אויף וועלכע מען בעט אומקערונגען מוזן זיין פון צווישן מערץ  19-פארבינדן מיט קאוויד
  , און קענען אריינרעכענען:2021,  1אפריל 
  ּפעירָאלל הוצאות •
  קאמערציעלע רענא אדער מארטגעדזש צאלונג אויף ניו יארק באזירטע אייגנטום •
  צאלונגען פאר לאקאלע אדער סקול שטייערן •
  אינשורענס קאסטן •
  יוטיליטי קאסטן •
( וועלכע זענען געווען נויטיג אויף צו באשיצן  PPEקאסטן פון פערזענליכע באשיצונגס מיטלען ) •

  ט און אפגעהיטנקייטארבעטער און איינקויפער געזונ
  ( קאסטןHVACהייצונג, אויסליפטערונג/ווענטילאציע, און עיר קאנדישען ) •
  אנדערע קאסטן פאר מעשינעריי און אויסריכטונגען •
געזונט און    19-פארשידנארטיגע מיטלען און מאטעריאלן נויטיג אויף אויסצופאלגן די קאוויד •

  זיכערהייט פראטאקאלן
  

ESD  האט געשאפן א וועב־זייטל-NYSBusinessRecovery.ny.gov- רויסצושטעלן די פארשידענע  א
דאס וועב־זייטל וועט   רעסורסן פאראן אונטערצוהייבן קלענערע ביזנעסער וועלכע זוכן פאנדעמעי הילף.

  כסדר דערפרישט ווערן מיט מער דעטאלן און אינפארמאציע ווי נאר עס וועט אנקומען.
   

נישע הילף ביישטייערונגען פאר ניו  מיליאן אין טעכ $10האט באוויליגט  ESD Board of Directorsדער 
יארק׳ס ענטרעּפעניורשיּפ הילף צענטערס און קליינע ביזנעס אנטוויקלונג צענטערס איבער דעם סטעיט  

צו העלפן קלענערע ביזנעסער און אומאפהענגיגע פראפיטירנדע קונסט און קולטור ארגאניזאציעס צו 
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און ביישטייערונגען וואס זענען צו באקומען דורך  פארזיכערן קאוויד־פארבינדענע פינאנציעלע הילף 
  עקזיסטירנדע סטעיט און פעדעראלע פראגראמען.

  
דער נעץ פון סערוויס צושטעלער וועט ארבעט דירעקט מיט קלענערע ביזנעסער, זיי געבן אנווייזונגען  

איינזעענדיג אז  אויף עקזיסטירנדע געלט רעסורסן און זיי העלפן נאוויגירן דעם אפליקאציע פראצעס.
אפן עקאנאמישע שוועריגקייטן אנגעמאכט דורך דער פאנדעמיע האט אומפראפארציאנעל באטר

  -קלענערע און גאר קליינע ביזנעסער, און אז דער אפליקאציע פראצעס קען זיין שווער צו נאוויגירן 
וועלן די צוזאמענארבעטער ניצן די געלט אויף אריינצונעמען    -ספעציעל צוליב שפראך־באגרעניצונגען 

אוסישול  ערוויסעס.איינגעשטעלטע אדער פארגרעסערן די שטאב מאנשאפט פאר איינציגווייזע הדרכה ס
שפראכן אין צוגאב צו   12און טרענירונגס מאטעריאלן און אפליקאציעס וועלן זיין צוגעשטעלט אויף  

די שטיצע, אינאיינעם מיט פארמערטע טעכנישע הילף מאנשאפטן, וועלן אוועקשטעלן די   ענגליש.
נדן פאר געלט ביישטייערונגען  באזארגער צו קענען העלפן ביזנעסער און ארגאניזאציעס אויף זיך צו ווע

פאנדעמיע קלענערע ביזנעס ערהוילונגס ביישטייערן פראגראם,   19-דורך דער ניו יארק סטעיט קאוויד
, אדער סיי וועלכע פעדעראלע  2021דער פעדעראלע "אמעריקאנע ראטעוונונגס פלאן געזעץ פון  

ט און לאקאלע עקאנאמיעס ווי מער  עקאנאמישע ערהוילונגס פראגראם, אונטערהייבנדיג אונזערע סטעי
  ביזנעסער און קרייזן עפענען זיך אויף צוריק.

  
###  
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