
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/14/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט גרויסע פארשריטן געמאכט אין דערלאנגען פאנדעמיע פארלייכטערונג  
 צו באטרעפן ניו יארקערס  

  
באלד געדאפלט די סכום באצאלט אין די   -מיליאן דאלער אין רענט הילף באצאלט   400באלד 

 לעצטע דריי וואכן  
  
ין באצאלונגען געמאכט אדער פארשפראכן, אין  ניו יארק סטעיט איצט ראנקירט ערשט אין לאנד א 

 ביליאן דאלער   1.2סומע פון איבער 
  

מיליאן דאלער נייע סטעיט פינאנצירונג דעזיגנירט פאר דינגער פריער אומבארעכטיגט פאר   125
הילף וועט זיין צו באקומען דורך דער עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם אנגעהויבן סעפטעמבער 

15  
  

ביליאן דאלער אין אויסגעשלאסענע ארבעטער פראגראם געלטער באשטעטיגט פאר   1.05איבער 
מיליאן דאלער זענען ארויסגעגעבן געווארן ביים ענדע פון דער וואך, נאך   550אויסטיילן ביז היינט; 

 מיליאן דאלער גייען דורך ענדגילטיגע באשטעטיגונג   500
  

אנאנסירט באדייטנדע פארשריטן אין דערלאנגען פאנדעמיע  גאווערנער קעטי האקול האט היינט
פארלייכטערונג צו באטראפענע ניו יארקערס דורך דער עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם און דער  

פארבינדענע עמערדזשענסי רענט הילף  -אויסגעשלאסענע ארבעטער פראגראם. די סומע פון פאנדעמיע
  — מיליאן דאלער  399וואקסנדיג ביז  —י פארלאפענע דריי וואכן אויסגעצאלט איז באלד געדאפלט אין ד

און ערמעגליכט פאר טענאנטן איינגעשטעלט אויף ארויסגעזעצט ווערן צו פארבלייבן אין זייערע היימען  
און העלפן אנגעשטרענגטע לענדלארדס צוריק צו באקומען אומבאצאלטע רענט. אנגעהויבן מיטוואך,  

מעסיגע פארדינער פריער נישט בארעכטיגט פאר הילף קענען אנהייבן זיך  -מיטל, וועלן 15סעפטעמבער 
מיליאן דאלער אין סטעיט פינאנצירונג דורך דער עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם.   125ווענדן פאר 

אין צוגאב, כאטש א טייל איז נאך אין פראצעס פון ענדגילטיגע באשטעטיגונג, האט גאווערנער האקול  
ביליאן דאלער אין אויסגעשלאסענע ארבעטער פראגראם געלטער זענען שוין   1.05ט אז איבער אנאנסיר

 באשטעטיגט געווארן אויף אויסצוטיילן ביז היינט. 
  
ווען איך בין אריינגעשוווירן געווארן אלס גאווערנער קנאפע דריי וואכן צוריק היינט, האב איך קלאר  "

געמאכט דאס מיין העכסטע פריאריטעט וועט זיין צו פארשנעלערן פארלייכטערונג געלטער ארויסצוגיין ווי 
  " בנות פון דער פאנדעמיע,שנעלער מעגליך צו ניו יארקערס וועלכע ראנגלען זיך מיט די עקאנאמישע חור

אין דער צייט וואס מיר הייבן אונטער די באמיאונגען איז אונזער  " האט גאווערנער האקול געזאגט. 
וויכטיגע הילף צו אויסגעשלאסענע  -ארבעט נאכנישט פארטיג. מיר וועלן פארזעצן ווייטער צו געבן קריטיש

ענען הינטערשטעליג אויף זייער רענט, און די  אפעקטירטע הויזגעזינדער וועלכע ז - ארבעטער, פאנדעמיע
לענדלארדס וועלכע האבן געזעהן זייער רענט איינקונפט נידערט זיך באדייטנד אין לויף פון דער  

   "גלאבאלער געזונט קריזיס.
  



גאווערנער האקול האט געמאכט דאס געבן פארלייכטערונג פאר ניו יארקערס אפעקטירט דורך דער  
מיע ווי שנעלער און מער עפעקטיוו מעגליך אלס א העכסטע פריאריטעט פון איר פאנדע 19-קאוויד

אדמיניסטראציע. זינט איר ערשטער טאג אין אפיס האט דער גאווערנער גענומען עטליכע שריטן 
אונטערצוהייבן דער סטעיט׳ס פאנדעמיע פארלייכטערונג באמיאונגען, אריינגערעכנט דאס שאפן א נייע  

עמיע פארלייכטערונג, איינפירן ענדערונגען צו פארשנעלערן דער סטעיט׳ס רענט  אפיס פון פאנד
פארלייכטערונג פראגראם און צוציען געשעדיגטע ערטער צו העלפן פארזיכערן אז מען האט זיך מיט זיי  

 פארבינדן און אז זיי באקומען די הילף אין וואס זיי נויטיגן זיך. 
  

   םעמערדזשענסי רענט הילף פראגרא
און  ERAPגאווערנער האקול איז אריינגעקומען אין אפיס שפעט אין אוגוסט מיט א פאקוס אויף 

קאנטראקטירטע שטאב מיטגלידער צו   100אנאנסירט א סעריע שריטן, אריינגערעכנט איבערשטעלן 
ארבעטן בלויז מיט לענדלארדס צו פערטיגן אפהענגיגע אפליקאציעס, צו פארשנעלערן דעם פראצעס.  

באצאלונגען אין סך הכל פון  15,548זינט דאן איז די צאל ארויסגעגעבענע באצאלונגען געוואקסן פון 
מיליאן דאלער פאר   399באצאלונגען אין סך הכל פון  30,781מיליאן דאלער פאר לענדלארדס, צו  203

 לענדלארדס.  
  

פון הויזגעזינדער נעגאטיוו אנגעהויבן מיטוואך נעמט דער סטעיט אן אפליקאציעס פאר רענט הילף 
-פראצענט פון די מיטל 120פראצענט און  80אפעקטירט דורך דער פאנדעמיע און פארדינענדיג צווישן 

ונקט פון פארדינסטן אין דעם געגנט, א גרופע וואס איז פריער געווען אומבארעכטיגט צו באקומען הילף פ
 פון דער סטעיט׳ס עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם.  

  
אונטער פעדעראלע אנווייזונגען, נאר די הויזגעזינדער וועלכע זענען אפעקטירט געווארן דורך דער  

פראצענט פון דער דורכשניטליכע פארדינסטן אין דעם געגנט זענען   80פאנדעמיע און פארדינען ביז 
גע און  . אדמיניסטרירט דורך דער סטעיט אפיס פון צייטווייליERAPבאשטימט בארעכטיגט פאר 

 12ביליאן דאלער אן פעדעראלע פינאנצירונג צו באצאלן ביז  2.6דיסַאּביליטי הילף, דער פראגראם גיבט  
חדשים הינטערשטעליגע רענט און דריי חדשים צוקונפטיגע רענט דירעקט צו לענדלארדס, און אין דער  

אויפ׳ן תנאי אז זיי צאלן  זעלבער צייט געבן באשטעטיגטע טענאנטס ביז א יאר ארויסזעצן באשיצונג, 
 ווייטער רענט.  

  
דורכשניטליכע פארדינסטן ווענדט זיך לויט די קאונטי און הויזגעזינד גרויסקייט. דינגער וועלכע זענען  

 .  otda.ny.gov/erapאינטערעסירט זיך צו ווענדן זאלן באזוכן 
  

ניו יארק סטעיט איז איצט ראנקירט ערשט אין לאנד אין באצאלונגען געמאכט אדער פארשפראכן, אין  
ביליאן דאלער, און איז צווישן די פירנדע סטעיטס אין דירעקטע באצאלונגען, לויט   1.2סומע פון איבער 

שפירט נאך די סטעיט ביי סטעיט איינפירונג   , וועלכס"אינקָאם האוזינג קאעלישען-נעשענעל לָאו " דער 
  .ERAPפון 

  
פון  "צוריק רייסן"ניו יארק האט אויך ווייט איבערגעשטיגן דער מינימום סומע צו פארמיידן דאס 

פעדעראלע רענט הילף און קוואליפיצירט איצט צו פאטענציעל באקומען פינאנצירונג אלאקירט צו  
וועט דער   30נישט אויס די געלטער גענוג שנעל. אנגעהויבן סעפטעמבער  אנדערע סטעיטס וועלכע טיילן

- טרעזשורי מעגליך צוריק כאפן איבעריגע געלטער וועלכע זענען נישט פארשפראכן געווארן און איבער
אלאקירן די געלטער צו יוריסדיקציעס וועלכע ווייזן העכערע רעזולטאטן און האבן פארשפראכן 

 צענט פון זייער ארגינעלע אלאקירונג.  פרא 65ווייניגסטנס 
  

OTDA  ,מיט צוגעגעבענע פינאנצירונג פון דער סטעיט איז ניו   " קאמישענער מייק היין האט געזאגט
יארק׳ס עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם נאך מער דינאמיש אין די באשיצונגען וואס עס גיבט פאר  

טענאנטס און די ברייטקייט פון די הילף וואס עס גיבט פאר לענדלארדס. מיט גאווערנער האקול׳ס  

https://otda.ny.gov/erap
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d863ad54-87f89466-d8615461-000babd905ee-ac4a5da9b01ea0d1&q=1&e=d5700543-305d-4248-be64-5f962d6b0dd7&u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1RnHX7Ld7KJ_jgj8Sk52xjCygYRETwU-OthOGE3uduHM%2Fedit%23gid%3D1432075608


יכטיגע נושא זעהען מיר איצט די מאכטפולע איינפלוס וואס דער  וו-אנגייענדע אכט צו דער קריטיש
פראגראם האט לענגאויס אונזער און צייגט ווידעראמאל אז ניו יארק איז א נאציאנאלע פירער אין דאס  

אדרעסירן די שווערסטע עקאנאמישע און סאציעלע טעמעס וועלכע מיר שטייען היינט אויס אין מיטן פון  
  "עזונטהייט קריזיס.דער אלוועלטליכע ג

  

  אויסגעשלאסענע ארבעטער פאנד פראגראם

גאווערנער האקול האט אידענטיפיצירט אלס איינע פון אירע העכסטע פריאריטעטן דאס ארויסזעהן פון 
טיר ארויס פארלייכטערונג געלטער ווי שנעלער כדי צו העלפן ניו יארקערס וועלכע מוטשען זיך פון די  

ט דער גאווערנער  פאנדעמיע. אלס טייל פון די באמיאונגען הא 19-עקאנאמישע חורבנות פון דער קאוויד
געארבעט צו פארשנעלערן דאס אויסטיילן פון אויסגעשלאסענע ארבעטער פראגראם בענעפיטן. ביז 

ביליאן דאלער אין   1.05היינט האט דער ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט באשטעטיגט איבער 
האט מען שוין  אויסגעשלאסענע ארבעטער פראגראם בענעפיטן פאר׳ן אויסטיילן. פון די בענעפיטן

מיליאן דאלער גייט דורך   500מיליאן דאלער ביז׳ן ענדע פון די וואך, און נאך  550ארויסגעגעבן  
ענדגילטיגע באשטעטיגונג פאר אפליקאנטן אידענטיפיצירט אלס בארעכטיגט, וועלכס איז ערווארטעט  

,  1ך אנגעהויבן אום אוגוסט אויסגעטיילט צו ווערן ביז׳ן ענדע מאנאט. דער פראגראם אפליקאציע האט זי
 130,000באקומען איבער  NYS DOLבאזונדערע שפראכן, און ביז היינט האט  13, אין 2021

   דערפון זענען שוין באשטעטיגט געווארן ביז אהער. 75,000אפליקאציעס, פון וועלכע איבער 

  
אויף דער שטאפל ארבעט   באשטעטיגטע אפליקאנטן באקומען איינע פון צוויי בענעפיט סומעס באזירט

בארעכטיגקייט דאקומענטן וואס זיי גיבן אין צוגאב צו באשטעטיגן זייער אידענטיטעט און וואוינונג  
דאלער, און צווייטע ריי בארעכטיגטע באקומען  15,600אדרעס. ערשטע ריי בארעכטיגטע באקומען 

ר ערשטע ריי בענעפיטן. פראצענט קוואליפיצירט פא 99דאלער. פון צווישן די האבן  3,200
מאליגע באצאלונג אויף א ּפריּפעיד קארטל וואס ווערט -באשטעטיגטע אפליקאנטן באקומען אן איין

געשיקט אויף פאסט צו דער אדרעס צוגעשטעלט אין דער אפליקאציע. קארטלעך ערמעגליכן פאר קעש  
 ארויסגענומען צו ווערן אדער איינקויפען ביי ביזנעסער.  

  
סגעלאזטע ארבעטער פאנד׳ איז געשאפן געווארן צו ברענגען פינאנציעלע פארלייכטערונג פאר  די ׳אוי

טויזנטער ארבעטער איבער׳ן סטעיט וועלכע האבן פארלוירן פארדינסטן אין לויף פון דער פאנדעמיע און  
גילטיגע  בענעפיטן און איז אין די ענד 19-געגעבענע קאוויד-האבן נישט קוואליפיצירט פאר רעגירונג 

 פאזעס פון באשטעטיגונג. 
  

שפראך ארבעטער  -מולטי 600׳ס DOL, און דער  24/7אפליקאנטן קענען זיך ווענדן אויף די אינטערנעט 
אפליקאציע פראצעס ניצט  EWFאין זייער קָאלל צענטער שטייען גרייט זעקס טעג א וואך. דער 

ווירטועלע געהילף וועלכס קען צושטעלן פאר   EWFפארגעשריטענע טעכנאלאגיע, אריינגערעכנט א 
אפליקאנטן זייער אפליקאציע סטאטוס דורכאויס דער פראצעס. אפליקאנטן קענען אויך רעדן לעבעדיג  

  FAQאפליקאציע און אן שעה. דער  48ביז  24מיט אן אגענט אדער באקומען א רוף צוריק אין 
  EWFבאזונדערע שפראכן אויף דעם לעיבאר דעפארטמענט׳ס  13דאקומענט זענען צו באקומען אין 

 בלאט.  
  

אזוי ווי מיט ָאנעמּפלוימענט אינשורענס קלעימס זענען די באוואכונגען און פעלשעריי דערשפירונגען  
אויסגעשטעלט צו פארזיכערן אז געלטער גייען  אריינגעבויעט אין דער אויספירליכע איבערזיכט פראצעס 

 צו בארעכטיגטע אפליקאנטן און נישט צו סקעמערס.  
  

DOL צייטיגע דעשּבָאורד וועלכס וועט גיבן די לעצטערע - פלאנירט צוצושטעלן אן עכטEWF    פראגראם
 EWFעיטס פון יעדע שעה ארויפשטעלן אפד DOLדאטע אין די קומענדע וואכן. אין דער צווישנצייט וועט 

 . וועבזייטלפראגראם דאטע צו איר 

  

https://dol.ny.gov/excluded-workers-fund-data


דער  " ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט קאמישענער ראבערטא רירדאן האט געזאגט, 
ערס וועלכע האבן אויסגעשלאסענע ארבעטער פאנד גיבט עכטע פארלייכטערונג צו טויזנטער ניו יארק

וויכטיגע ראלע אין אונזער סטעיט׳ס פאנדעמיע אפרוף אבער האבן נישט -געשפילט א קריטיש
קוואליפיצירט פאר סטעיט אדער פעדעראלע אנעמפלוימענט בענעפיטן. איך דערמוטיג אלע באשטימט 

ן דער פאנדעמיע  בארעכטיגטע מענטשן וועלכע האבן פארלוירן וועידזשעס אדער איינקונפט אין לויף פו
   "מיטל.-נויטיגע לעבנס-זיך צו ווענדן פאר די העכסט

  
-אין אנהייב סעפטעמבער האט גאווערנער האקול אונטערגעשריבן אלס געזעץ א הפסקה אויף קאוויד

. די לעגיסלאציע האט אויך אוועקגעשטעלט א נייע  2022, 15פארבינדענע ארויסזעצונג ביז נאך יאנואר 
רדס. דורך  מיליאן דאלערדיגע פראגראם צו סערווירן מער הויזגעזינדער און בעסער שטיצן לענדלא 250

מיליאן דאלער אין סטעיט פינאנצירונג ספעציפיש באשטימט פאר די  125דער פראגראם איז 
 . ERAPפינאנצירטע -הויזגעזינדער מיט איינקונפטן צו הויך אויף זיך צו באטייליגן אין דער פעדעראל

  
ער צו העלפן מיליאן דאלער אין סטעיט געלט 125אין צוגאב האט די לעגיסלאציע אוועקגעשטעלט 

לענדלארדס מיט טענאנטס וועלכע זענען נישט מסכים זיך צו באטייליגן אין דעם פראגראם אדער האבן  
זיך ארויסגעצויגן פון דער דירה מיט הינטערשטעליגע רענט. פעדעראלע אנווייזונגען פארלאנגען אז סיי  

ם, ממילא וועלן די צוגעגעבענע  דער טענאנט און סיי דער לענדלארד זאלן זיך ווענדן פאר דעם פראגרא
ארויפצושטעלן א באזונדערע אפליקאציע אין אנהייב  OTDAסטעיט פינאנצירונג ערמעגליכן פאר 

 אקטאבער פאר לענדלארדס וואס זוכן די הילף.  
  

ניו יארק׳ס פראגראם ערלויבט אבער דאך פאר א טענאנט צו ווערן פראוויזאריש באשטעטיגט פאר הילף 
בשעת דער אנדערע זייט פון דער אפליקאציע ווארט אויף געענדיגט צו ווערן, און א שטארקע באמיאונג  

נישט מסכים צו  ווערט געמאכט איבערצורעדן די לענדלארדס זיך צו באטייליגן. אויב א לענדלארד איז 
גיבן אינפארמאציע וועלכס איז נויטיג אויף צו פערטיגן אן אפליקאציע, אדער איז נישט מסכים אנצונעמען  

די געלטער, וועט דער טענאנט באזארגט ווערן מיט א בריוו וועלכע עס קען געוויזן ווערן אין געריכט אין  
   פאר פון ארויסזעצונג פראצעדורן.

  
יגט פאר דעם פראגראם קענען נישט ארויסגעשטעלט ווערן צוליב אן אפגעלאפענע  טענאנטס באשטעט

פאנדעמיע. איינמאל א   19-ליעס אדער פאר׳ן פארפעלן צו באצאלן רענט אין לויף פון דער קאוויד
לענדלארד נעמט אן א באצאלונג, קען דער טענאנט נישט ארויסגעזעצט ווערן פאר נישט באצאלן רענט  

חדשים   12דער געדעקטער צייט אפשניט אדער פאר אן אפגעלאפענע ליעס אין לויף פון די  אין לויף פון
 נאכ׳ן באצאלונג.  

  
גאווערנער האקול זעצט פאר ווייטער צו דערמוטיגן ניו יארקערס וועלכע מוטשען זיך צוריקצוצאלן רענט  

. מער ווי זיך צו ווענדן פאר דעם פראגראםוואס האט זיך איינגעזאמלט אין לויף פון דער פאנדעמיע 
 זענען שוין אנגעקומען.  ERAPאפליקאציעס פאר  200,000

  
 ### 
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