
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/26/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט סטרימליינד אפליקאציע פראצעס פאר רענט פארלייכטערונג 
 פראגראם  

  
 נייע פראצעס לאזט נאך דאקומענטעישען סטאנדארטן פאר טענאנטס און לענדלארדס  

  
 וואלונטירער וועלן העלפן אויסרוימען ווארטנדע קעיסעס   350באשטימטע שטאב און  1,000איבער 

  
  

גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן א נייע סטרימליינד אפליקאציע פראצעס פאר ניו יארק׳ס  
רענט רעליעף פראגראם צו העלפן עלימינירן פאטענציעלע מניעות פאר בארעכטיגטע ניו יארקער צו  

ן פאר סיי  באקומען פאנדינג. דער נייער פראצעס וועט זאפארט נאכלאזן דאקומענטעישען סטאנדארט
טענאנטס און סיי לענדלארדס און איינפירן א סטרימליינד פראצעס פאר אריינגעבן דאקומענטעישען פון  

. מיט דעם נייעם פראצעס אין פלאץ  27טענאנט לענדלארדס אנגעהויבן מארגן, יולי -עריערס פאר מולטי
ס קענען אוועקשטעלן א צאל  וועט דער ניו יארק סטעיט אפיס פון טעמפארערי און דיסאביליטי עסיסטענ

 .  7אריינגעגעבן ביז אוגוסט  150,000אויספירליכע אפליקאציעס פון דער סך הכל פון איבער 
  

אין צוגאב האט דער קאנטראקטירטער ווענדאר וואס ארבעט מיט דער סטעיט אויף דעם רענט רעליעף  
ג און וועלן ַאנבָאורד׳ען נאך  שטאב באשטימט צו דער דאזיגער באמיאונ 1,000פראגראם יעצט איבער 

אקאונטינג מומחים. דער נ.י. סטעיט אפיס פון טעמפארערי און דיסאביליטי עסיסטענס וועט אויך ַאנבָאורד׳ען  
שטאב וואלונטירער פון אנדערע אגענטורן פון היינט אנגעהויבן כדי פריי צו מאכן די   350א מינימום פון 

. ביז  3און באשטעטיגטע אפליקאציעס פאר באצאלונג ביז אוגוסט  קעיסעס איבערגעקוקטע 4,828פענדינג 
 עי זיין קראנט מיט באצאלן פאר אלע פענדינג, באשטעטיגטע אפליקאציעס.  -די-טי-וועט או 31אוגוסט 

  
פאנדעמיע האט געריסן פון ניו יארקערס לענגאויס דעם סטעיט א ריזיגן קאסט,  ( COVID)״דער קאוויד 

ביליאן רענט הילף   $2.7״דער האט גאווערנער קאומאו געזאגט. נט הילף שוין יעצט,״ און זיי דארפן רע
פראגראם שטעלט שוין צו געלטער פאר געוויסע פון אונזערע מערסט באדערפטיגע איינוואוינער וועלכע  

טעג פון דעם אפליקאציע פראצעס, און יעצט מוזן מיר   30זענען פריאריזירט געווארן במשך די ערשטע 
זיך קאנצענטרירן אויף ליפערן געלטער צו די רעשט אפליקאנטן. אויף צו סטרימליינ׳ען דעם פראצעס  

צו ארבעטן מיט זייער ווענדאר אויסצוטיילן באצאלונגען דאס   OTDAהאב איך פארארדנט פאר 
ניו   שנעלסטע און מערסט עפעקטיוו וואס איז מעגליך צו ליפערן ביליאנען דאלארען אין רענט הילף צו

 יארקערס וואס האבן זיך געמוטשעט צו צאלן רענט אן קיין שום אייגענע שולד.״  
  

ביליאן אין עמערדזשענסי רענט הילף גרייט צו   $2.7ניו יארק סטעיט׳ס רענט הילף פראגראם מאכט ביז 
 19-באקומען פאר אנגעשטרענגטע ניו יארקער וואס זענען געטראפן געווארן דורך דער קאוויד

עמיע. דער פראגראם העלפט ארויס הויזגעזינדער וואס זענען הינטערשטעליג אויף זייער רענט און  פאנד
וועלכע האבן מיטגעמאכט פינאנציעלע שוועריגקייטן, זענען ריזיקירט אויף היימלאזיגקייט אדער  

קט פון  פונ-פראצענט פון דעם מיטל 80אומסטאבילע וואוינונגס אומשטענדן און וועלכע פארדינען ביז 
פארדינסטן אין דעם געגנט. דער ניו יארק סטעיט עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם ווערט  



אדמיניסטרירט דורך דער אפיס פון טעמפארערי און דיסאביליטי עסיסטענס, און שטעלט צו הילף אויף  
אר  חדשים פ 12חדשים פון צוקונפטיגע רענט הילף און  3חדשים אונטערשטעליגע רענט,  12ביז 

אונטערשטעליגע יוטיליטי באצאלונגען פאר בארעכטיגטע ניו יארקערס, אומאפגעזען זייער אימיגראציע  
 הויזגעזינדער.  200,000און  170,000סטאטוס. דער פראגראם איז ערווארטעט צו סערווירן צווישן 

  
. אויף צו  צושטעלן באדייטנדע טענאנט באשיצונגען ERAPאין צוגאב צו פינאנציעלע הילף וועט 

באקומען הילף דארף דער לענדלארד מוותר זיין אויף שפעט אפצאל אויף אונטערשטעליגע רענט; און  
נישט העכערן דעם טענאנט׳ס חודש׳ליכע רענט אדער זיי ארויסשטעלן ביז איין יאר, אויסער א  

 באגרעניצטע צאל אומשטענדן. 
  

מיליאן פון סטעיט  $100עדעראלע רעסורסן און ביליאן אין פ $2.6דער פראגראם איז פינאנסירט דורך 
פאנדינג און איז אויסגעשטעלט צו העלפן סטעיט און לאקאלע רעגירונגען וועלכע באקומען פאנדס  

דירעקט פון דער פעדעראלער רעגירונג צוזאמענצוארבעטן און קאארדינירן זייערע באמיאונגען, און  
 טן מער עפעקטיוו, און אפהאלטן שווינדלעריי.  דורכדעם אויסניצן אלגעמיינע רעסורסן, ארבע 

  
OTDA   האט ארגאנאזירט א פרעצעדענטלאזע אונטערנעמונג צו ארבעטן אינאיינעם מיט לאקאלע

באזירטע ארגאניזאציעס וועלן צושטעלן  -רעגירונגען לענגאויס דעם סטעיט צו פארזיכערן אז קאמיוניטי
רשידענע שפראכן פאר פאטענציעלע באקומער. די  אוטריטש און דירעקט אפליקאציע הילף אין פא

אונטערנעמונג מאביליזירט מערערע רעסורסן אויף צו פארזיכערן אז טענאנטס לענגאויס דעם סטעיט  
 און קענען זיך אנווענדן.  ERAPווייסן וועגן 

  
אידענטיפיצירן נישט  אין צוגאב נעמט דער אגענטור אונטער שווינדלעריי אפהאלט באמיאונגען אויף צו  

 באריכטעטע פארדינסטן און פארמיידן דאפלטע רענט באצאלונגען. 
  

זיבן געגנטער/קרייזן וועלכע האבן באקומען געלט פאר עמערדזשענסי רענט הילף דירעקט פון דער  
פעדעראלער רעגירונג האבן באשלאסן צו אדמיניסטרירן זייערע אייגענע פראגראמען. איינוואוינער  

ָאנָאנדַאגַא קָאונטי, און די   י שטאט רָאטשעסטער און מַאנרָאו קָאונטי, די שטאט יָאנקערס,ד אין
און ָאיסטער ּבעי מוזן זיך ווענדן צו זייערע לאקאלע פראגראמען פאר   אייסליּפ העמּפסטעד,  טַאונס

רירטע  עמערדזשענסי רענט הילף און זענען נישט בארעכטיגט אויף הילף פון די סטעיט־אדמיניסט
 $168ביליאן פראגראם רעכנט אריין די  $2.7(. די ERAP״עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם״ )

 מיליאן צוגעשטעלט דירעקט צו די דאזיגע געגנטער.  
  

  ### 
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