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גאווערנער האקול אנאנסירט ענדערונגען צו פארשנעלערן סטעיט רענט פארלייכטערונג פראגראם 

 און צוציען מער אפליקאנטן  

  

מיליאן אין מארקעטינג און אויסזוך באמיאונגען   $1פארארדנט פאר דער סטעיט צו אינוועסטירן נאך 

טס וואס ווענדן זיך זענען באשיצט  צו הייבן אפליקאציעס אין אינטערסערווירטע ערטער; אלע טענאנ

   קעגן ארויסזעצן אין דער צייט וואס דער אפליקאציע וועט איבערגעקוקט

  

פליס און ארויסשטעלן מער ווענדאר שטאב מיטגלידער -דירעקטירט שנעלע איבערקוקן פון ארבעט

  ערן באצאלונגען ספעציעל אויף אויסצוזוכן לענדלארדס און לייזן אומגעענדיגטע אפליקאציעס צו העכ

  

קאונטי דאטע אויף רענט פארלייכטערונג באצאלונגען וועלן ארויפגעשטעלט ווערן  - ביי- נייע קאונטי

 פאר׳ן פובליק שפעטער דעם וואך צו העכערן דורכזעעדיגקייט  

  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט א סעריע ענדערונגען סיי אויף צוצוציען מער אפליקאציעס  

פארשנעלערן באצאלונגען אינערהאלב ניו יארק סטעיט׳ס עמערדזשענסי רענט הילף  און סיי אויף צו 

מיליאן אין   $1פראגראם. אונטער די אנווייזונגען פון די גאווערנער וועט דער סטעיט אינוועסטירן נאך 

מארקעטינג און אויסזוך באמיאונגען צו הייבן באקאנטשאפט וועגן דער רענט פארלייכטערונג פראגראם,  

די געלטער וואס זענען פארהאן, און די שטארקע טענאנט ארויסזעצן באשיצונגען אין פלאץ פאר די וואס  

(, וועלכע אדמיניסטרירט דעם  OTDAווענדן זיך. דער אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאּביליטי הילף )

מיט פראגראם, וועט אנאליזירן אפליקאציע דאטע צו צילן אויף ערטער אין דעם סטעיט 

 פארהאלטנסמעסיג נידעריגע ציפערן פון נייע אפליקאציעס.  

  

גאווערנער האקול פארארדנט אויך א גיכער איבערזיכט פון דער רענט פארלייכטערונג פראגראם׳ס  

קאנטראקטירטער שטאב צו ארבעטן בלויז מיט  100פלוס, ווי אויך דאס איבערציען פון -ארבעט

יגע אפליקאציעס, וועלכע וועט אזוי ארום פארשנעלערן באצאלונגען.  לענדלארדס צו פארענדיגן ווארטנד

איינס, קלאר  -ביי-זיי וועלן אויספירן דירעקט אויסזוך באמיאונגען, און ארבעטן מיט לענדלארדס איינס

מאכן און שאפן פעלנדיגע אינפארמאציע, און לייזן ווארטנדיגע פראבלעמען כדי אז מער רענט 

אין צוגאב וועט נייע דאטע מיט א צוטיילונג פון רענט   ענען ארויסגעשיקט ווערן.פארלייכטערונג זאל ק

׳ס וועבזייטל שפעטער  OTDAפארלייכטערונג באצאלונגען לויט׳ן קאונטי וועט ארויפגעשטעלט ווערן אויף 

הויפט  דעם וואך צו הייבן דורכזעעדיגקייט. דער וועבזייטל ווייזט איצט פון וואו אפליקאציעס קומען און 

 דעמאגראפיקס.  

  

דער פאנדעמיע האט אריינגעווארפן פילע ניו יארקערס אין א פינאנציעלע צומישטקייט און "

דורך  " האט גאווערנער האקול געזאגט. " אומזיכערקייט, און פילע מוטשען זיך נאך צו באצאלן רענט,

פארברייטערן און בעסער צילן אונזערע מארקעטינג און אויסזוך באמיאונגען קענען מיר הייבן 

באקאנטשאפט אין די קאמיוניטיס וועלכע דארפן דאס מערסטע די הילף, און דערמוטיגן מער מענטשן זיך  



פארריכטן וואו נויטיג, דער  צו ווענדן, און זיי באשיצן פון ווערן ארויסגעזעצט. מיר קוקן אויך איבער, און 

פלוס און מיר וועלן באשטימען מער שטאב מיטגלידער אויף ספעציעל צו העלפן לענדלארדס מיט -ארבעט

זייערע אפליקאציעס, כדי מיר זאלן קענען פולקאם באשטעטיגן די ווארטנדע אפליקאציעס און ארויסלאזן  

  "די געלט דורכ׳ן טיר פיל שנעלער און מער עפעקטיוו.

  

טענאנטס באקומען פראוויזארישע באשטעטיגונג אויף זייערע  46,000ביז היינט האבן שוין איבער 

אפליקאציעס און רענט פארלייכטערונג געלטער זענען אוועקגעלייגט געווארן אויף זייער חשבון, אבער אין  

נאנט און לענדלארד  געוויסע פעלער זענען קליינע אומגלייכקייטן אין די אינפארמאציע צווישן די טע

אפליקאציעס, אדער דער געברויך צוצושטימען לענדלארד אקאונטס, האלט אפ באצאלונגען פון ווערן  

באשטימטע ווענדאר שטאב מיטגלידער וועלן ארבעטן ּפרָאַאקטיוו אויף צו - די ווידער ארויסגעשיקט.

ן אוועקגעלייגט געווארן זאל  פארריכטן די פראבלעמען כדי אז דירעקטע באצאלונגען וואס זענען שוי

  קענען ארויסגעשיקט ווערן.

  

פארדינענדע ניו -ביליאן אין עמערדזשענסי רענט הילף איז פארהאן פאר נידעריגע און מעסיג  $2.7באלד 

חדשים   12פאנדעמיע. דער פראגראם העלפט מיט ביז  19-יארקערס באטראפן דורך דער קאוויד

חדשים הינטערשטעליגע יוטיליטי  12ם צוקונפטיגע רענט הילף, און  הינטערשטעליגע רענט, דריי חדשי

   באצאלונגען צו בארעכטיגטע ניו יארקערס, אומאפגעזעהן אימיגראציע סטאטוס.

  

אויסגעטיילט אדער   OTDA, האט 1זינט דער פראגראם האט אנגעהויבן אננעמען אפליקאציעס אום יוני 

מיליאן אין   $200דעראלע געלטער, אריינגערעכנט מער ווי מיליאן אין פע $680פארשפראכן מער ווי 

דירעקטע באצאלונגען צו לענדלארדס. ניו יארק ראנקירט איצט צווייט אין דעם לאנד פאר די מערסטע  

אינקָאם האוזינג - באשטעטיגט אדער באצאלט צו הויזגעזינדער, לויט באריכטן פון דער ׳נעשענעל לָאו

   סטעיט איינפירונגען פון דעם פראגראם. -ביי-שפורן סטעיטקאעלישען׳, וועלכע טוט נאכ

  

ניו יארק׳ס רענט פארלייכטערונג פראגראם שטעלט צו איינע פון די שטערקסטע טענאנט באשיצונגען אין  

נייטיג פאר צענדליגע טויזנטער ניו יארקערס אזוי ווי דער סטעיט׳ס  -דעם לאנד, וועלכס וועט זיין העכסט

. אפליקאנטן צו דעם פראגראם  31רבאט אויף ארויסזעצן קומט צו איר ענדע אום אוגוסט צייטווייליגע פא

 באקומען אויטאמאטישע באשיצונגען קעגן ארויסזעצן בשעת זייער אפליקאציע ווערט איבערגעקוקט.  

  

אויף צו באקומען הילף דארף דער לענדלארד מוותר זיין אויף שפעט אפצאל אויף הינטערשטעליגע  

און נישט העכערן דעם טענאנט׳ס חודש׳ליכע רענט אדער זיי ארויסשטעלן ביז איין יאר, אויסער   רענט; 

 אין א באגרעניצטע צאל אומשטענדן.  

  

אונטער פעדעראלע געזעצן דארפן סיי טענאנטס און סיי לענדלארדס פארענדיגן די אפליקאציע בעפאר  

רלויבט אבער פאר דער טענאנט זייט פון דער  באצאלונגען קענען געמאכט ווערן. ניו יארק סטעיט ע

אפליקאציע באשטעטיגט צו ווערן כדי דער דינגער זאל זיין באשיצט אין פון דורך די ארויסזעץ באשיצונגען  

אנגעבאטן דורך דעם פראגראם. אין די דאזיגע פעלער האלט דער סטעיט די באשטימטע געלטער פאר  

  יאונגען צו אידענטיפיצירן און באצאלן פאר׳ן לענדלארד.זעקס חדשים בשעת עס ווערן געמאכט באמ

טענאנטס אין די דאזיגע אומשטענדן וועלן באקומען א קלארע מודעה אז קענען ניצן אן ׳אפירמעטיוו 

 דעפענס׳ צו פארמיידן ארויסזעצן אויף ביז איין יאר.  

  

זענען דאנקבאר פאר גאווערנער   מיר זענען פאקוסירט אויף צו העלפן ניו יארקערס אין נויט, און מיר"

קאמישענער   OTDAהאט געזאגט  "נויטיגער ענין, - האקול׳ס פירערשאפט און שטיצע אויף דער העכסט

אין דער זעלבער צייט וואס מיר נעמען שריטן צו פארגרינגערן און פארשנעלערן דער  " מייק היין.



אפליקאציע, דערמוטיגן מיר אלע בארעכטיגטע ניו יארקערס זיך צו ווענדן פאר די קריטישע הילף כדי זיי 

  " זאלן זיין באשיצט דורך די שטארקע ארויסזעץ באשיצונגען אנגעבאטן פאר אלע טענאנטס.

  

צוגעלייגט דער ׳היט אפ און זעצט פאר ווייטער׳ פונקציע פאר   OTDAער דעם מאנאט האט  פרי

אפליקאציעס אין דער ּפָארטעל, וועלכס ערלויבט פאר אפליקאנטן צו נעמען א צייטווייליג פויזע ווען נויטיג 

ס  און צוריקקומען צו דעם פראצעס. דער אגענטור האט אויך צוגעלייגט א פארבעסערטע סטאטו

אייגנשאפט, וועלכס גיבט אפליקאנטן א קלארער בילד אויף וואו זייער אפליקאציע שטייט אין דעם  

פראצעס. אין צוגאב האט דער אגענטור אויך געמאכט גלאטיגער דער אפליקאציע פראצעס דורך  

   רעדוצירן צו צאל באווייז דאקומענטן נויטיג אויף זיך צו ווענדן.
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