
 
 גאווערנאר קעטי האוקאל  9/22/2021  אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 

גאווערנאר האוקאל שיקט ארויס א בריוו צו סעקרעטארשע יעלען פארלאנגענדיג נאך  
  עמערדזשענסי רענט הילף פאר ניו יארק סטעיט

  
  געלטער ERAPמיליאן דאלאר פון  1.6סטעיט האט אויסגעצאלט אדער צוגעזאגט מער פון 

  
 Department of theצו די טרעזשורי דעפארטמענט )  בריווגאווערנאר קעטי האוקאל האט געשיקט א 

Treasury  סעקרעטארשע דזשענעט יעלען פארלאנגענדיג נאך עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם )
(Emergency Rental Assistance Program, ERAP  פאר ניו יארק סטעיט, אזוי ווי פילע ניו )

 יארקער מוטשען זיך נאכאלץ מיטן צאלן רענט דורכאויס די אנגייענדע פאנדעמיע. 
  

  די פולע נוסח פון די בריוו איז ווי פאלגנד:
  

  2021,  21סעפטעמבער 
  

  לכבוד סעקרעטארשע יעלען:
  

אזוי ווי ניו יארק סטעיט איז ממשיך זיך צו ערהוילן פון די שווערע עקאנאמישע קאנסעקווענצן פון די  
פאנדעמיע, ספראווענען זיך הונדערטע טויזנטע ניו יארקער מיט טיפע רענט חובות, און   19-קאוויד

ויט, איז די  כדי צו העלפן נאכקומען די נ  דערנאך, מעגליך פארטריבן ווערן פון זייערע היימער.
( געווען  Emergency Rental Assistance Program, ERAPעמערדזשענסי רענט הילף פראגראם )

בארעכטיגטע ניו יארקער וועלכע   120,000אן אומשאצבארע מיטל האבנדיג שוין געהאלפן איבער 
נג פון א  ניו יארק סטעיט רוקט זיך אבער גאר שנעל אין די ריכטו קענען נישט באצאלן זייער רענט.

געלטער וועלכע זענען צוגעטיילט געווארן צו דעם דורך די   ERAPקריטישע צייטפונקט ווען אלע 
זעהענדיג אז מיר זענען אין די   פאראייניגטע שטאטן'ס קאסע וועלן ווערן אויסגעגעבן אדער צוגעזאגט.

וואס מיר האבן געמאכט קריטישע צייטפונקט, שרייב איך אייך צו איינמעלדן איבער די שנעלע פארשריט 
מיט אונזער פראגראם, און מיר טוהען אפיציעל פארלאנגען נאך געלטער ווייטער נאכצוקומען די  

געברויכן פון טענאנטס וועלכע האבן באדייטנדע רענט חובות און וועלכע זענען אין געפאר פון ווערן  
אן נאך   –אפ פאר א לענגערע צייט  ארויסגעווארפן פונדערהיים און זיין אן א סטאבילע דאך איבערן ק

 פעדעראלע הילף.  
  

זינט דאן   .2021, 1אום יוני  ERAPניו יארק סטעיט האט אנגעהויבן צו אננעמען אפליקאציעס פאר 
אפליקאציעס אריינגעגעבן געווארן און די סטעיט האט צוגעזאגט און/אדער   205,000זענען שוין מער פון  

דאס רעכנט אריין באצאלונגען פון מער פון   הילף.  ERAPאן דאלאר פון  בילי  1.6אויסגעצאלט מער פון  
באזירט אויף ניו יארק'ס הויכע סטאנדארט פון    פאמיליעס. 40,000מיליאן דאלאר פאר מער פון   517.5

ארבעטן, און ארייננעמענדיג אין באטראכט אלע ערלויבטע אדמיניסטראטיווע אויסגאבן, טוט ניו יארק  
אלע צוגעשטעלטע פעדעראלע הילף וועט שוין זיין אינגאנצן צוגעזאגט ביז אנהויב ערווארטן אז 

  9,000דערווייל נעמט ניו יארק סטעיט ווייטער אן אפליקאציעס אויף א ראטע פון מער פון  אקטאבער.
נאך מער צו אויפווייזן ניו יארק סטעיט'ס איבערגעגעבנקייט צו פארמיידן א פאטענציאלע  פער וואך. 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/ERAP_Funding_Letter.pdf


זיס וואו מענטשן ווערן ארויסגעווארפן פון זייערע היימער, האט די סטעיט דורכגעפירט די לענגסטע קרי
פארלענגערונג פון ארויסגעווארפן ווערן )עוויקשען מָארעטאריום( אינעם לאנד, און עס האט צוגעשטעלט 

וועלכע זענען  מיליאן דאלאר אין סטעיט געלטער צו העלפן שוואכערע לענדלארדס און טענאנטס 250
אפילו מיט די צוגעלייגטע סטעיט געלטער,   הילף. ERAPנישט בארעכטיגט צו באקומען פעדעראלע 

טוהען ניו יארק'ס געברויכן איבערשטייגן די צוגעשטעלטע געלטער, און נאך צוגעלייגטע געלטער פון די  
 פעדעראלע קאסע וועט פארלאנגט זיין צו קענען אדרעסירן די קריזיס.  

  
צונעמען סיי וועלכע "איבעריגע" איז די קאסע אנגעוויזן צוריק 2021,  30אנגעהויבן פון סעפטעמבער 

אויסגעטיילטע געלטער און עס שיקן פונדאסניי צו פלעצער וועלכע האבן צוגעזאגט צום ווייניגסטנס -נישט
וויבאלד ניו יארק האט שוין   פון זייער ערשטע רונדע פון עמערדזשענסי רענט הילף געלטער. 65%

נסי רענט הילף, און זי וועט בקרוב ענדיגן צוזאגן  אינגאנצן צוגעזאגט איר ערשטע רונדע פון עמערדזשע
אלע פון די צווייטע רונדע עמערדזשענסי הילף געלטער, האט די סטעיט דערמיט אויפגעוויזן די נויט און  

געלטער וועלכע זענען   ERAPדי ערשטע סומעס פון  איז בארעכטיגט צו באקומען נאך געלטער.
אויף א חשבון פון אויסטיילן פער קאפ און עס האט נישט אין  פארטיילט געווארן איז באזירט געווען

איך טוה   באטראכט גענומען ניו יארק'ס הויכע פראצענט פון פאמיליעס וועלכע דינגען הייזער.
געלטער זאלן זיך רעכענען מיט די צאל פון פאמיליעס   ERAPפארלאנגען אז די פונדאסניי פארטיילטע  

  סטעיט.וועלכע דינגען הייזער אין א 
  

איך קוק ארויס צו הערן פון אייך ביי אייער ערשטע געלעגנהייט, און איך דאנק אייך פארן אונז נעמען אין  
  באטראכט.

  
  מיט דאנק,

  
  קעטי האוקאל

  גאווערנאר
  

CC( ניו יארק קאנגרעסיאנאלע דעלעגאציע :New York Congressional Delegation)  
  

###  

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

   press.office@exec.ny.gov 518.474.8418 |ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו קאמער | 
 

 זיך אױסשרײבן 
 

http://www.governor.ny.gov/
אימעלט׃press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b52a9385-eab1aac4-b5286ab0-000babda0106-ace7da9979b9e8df&q=1&e=bf0dd8b8-2624-4968-93ea-70c12e43e228&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESF9861D7FEF35FCF2852587580069B2EF00000000000000000000000000000000

