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

 

 

  מיליאן דאלאר אין הייצונג יּוטיליטי הילף פאר באניצער 150גאווערנער קאומאו אנאנסירט 
  

איינקונפט פאמיליעס און די וועלכע זענען נישט בארעכטיגט פאר  -א צוגאב צו העלפן נידעריגע
  יּוטיליטי חובות הילף דורך ניו יארק'ס עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם

  
פינאנסירט דורך די היים ענערגיע הילף פראגראם צו העלפן ניו יארקער פארמיידן פון יּוטיליטיס  

   ערן איינמאל יּוטיליטי פארלענגערונג ענדיגט זיךצו אפגעהאקט וו 
  

גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט אז געלטער זענען יעצט אוועילעבעל צו העלפן  
איינקונפט פאמיליעס וועלכע זענען געווארן הונטערשטעליג מיט זייערע יּוטיליטי בילס -נידעריגע

ניו  פאנדעמיע. די רעגלמעסיגע חובות צוגאב וואס ווערט פארטיילט דורך די  19-דורכאויס די קאוויד
 Office of Temporary and Disabilityיארק סטעיט אפיס פאר צייטווייליגע און דיסעביליטי הילף )

Assistance, OTDA  איז אוועילעבעל פאר פאמיליעס וועלכע זענען בארעכטיגט פאר די היים ענערגיע )
( און זענען הונטערשטעליג מיט Home Energy Assistance Program, HEAPהילף פראגראם )

זייערע הייצונג יּוטיליטי בילס, אבער אזעלכע וואס זענען נישט בארעכטיגט פאר די יּוטיליטי הילף וואס  
  געשטעלט דורך ניו יארק'ס עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם.ווערט צו

  
"די גלאבאלע געזונטהייט קריזיס האט געשיינט א ליכט אויף די שוועריגקייטן פון אזויפיל ניו יארקער,  
אריינרעכענענדיג צענדיליגע טויזנטע פאמיליעס וועלכע זענען געווארן דראסטיש הונטערשטעליג מיט 

"די קריטישע הילף וועט העלפן די פאמיליעס   .האט גאווערנאר האוקאל געזאגט, יּוטיליטי בילס" 
באצאלן יּוטיליטי בילס וועלכע האבן זיך אנגעזאמלט דורכאויס די הויכפונקט פון די פאנדעמיע, און עס  

  וועט זיי העלפן אויסמיידן צו מעגליך אפגעהאקט ווערן אין די קומענדיגע חודשים." 
  

בארעכטיגטע פאמיליעס  -HEAPמיליאן דאלאר פאר איינמאליגע באצאלונגען פאר  150עס זענען דא 
, אדער ביז די געלטער ווערן  2022דורך די רעגלמעסיגע חובות צוגאב פון יעצט ביז סעפטעמבער 

אויפגענוצט. די פעדעראלע געלטער וועלכע זענען ערהאלטן געווארן דורך די אמעריקאנע רעטונג פלאן  
עזאמלטע הייצונג יּוטיליטי  וועלן דעקן אלע אנג  2021( פון American Rescue Plan Actגעזעץ )

, און עס קומט אין די צייט ווען די ענדע פון די פארלענגערונג $10,000חובות ביז אזויפיל ווי 
  'מארעטאריום' אויף יּוטיליטי אפהאקונגען אום סוף דעצעמבער דערנענטערט זיך. 

  
מיט זייערע יּוטיליטי   זענען הונטערשטעליג געווארן  HEAPפאמיליעס וועלכע באקומען  83,000בערך 

  113, אדער בערך  $1,370, און די פאמיליעס זענען שולדיג אין דורכשניט בערך  2021בילס ביז מערץ 
מיליאן דאלאר איבער די גאנצע סטעיט. די עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם שטעלט צו יּוטיליטי  

היים אייגנטימער און די וועלכע   חובות הילף פאר בארעכטיגטע טענאנטס וואס דינגען הייזער, אבער
זענען נישט שולדיג אויף רענט חובות זענען נישט בארעכטיגט פאר די הילף, אריינרעכענענדיג קליענטן  

  פון יּוטיליטיס וועלכע זענען די אייגנטום פון מוניציפאלע רעגירונגען.
  



OTDA  ,איינקונפט ניו יארקער האבן זיך  -"פילע נידעריגעקאמישאנער מייק היין האט געזאגט
געמוטשעט צו טראגן די פינאנציעלע עול פון יּוטיליטי בילס אפילו בעפאר די גלאבאלע פאנדעמיע האט 
זיך אנגעהויבן. די קריטישע הילף וועט העלפן פארגרינגערן א חלק פון דעם עול, און עס וועט העלפן די  

  טערע מעגליכקייט אז זייערע יּוטיליטיס זאלן אפגעהאקט ווערן." פאמיליעס אויסמיידן די פינס
  

  HEAPכדי צו באקומען רעגלמעסיגע  בארעכטיגונג פאדערונגעןאפליקאנטן מוזן נאכקומען אלע 
בענעפיטן, וועלכע טוישן זיך לויט די איינקונפט און די גרויסקייט פון די פאמיליע, און זיי דארפן אויך זיין  
אונטער אקטיווע חובות פון קאלעקשען פירמעס אדער זיין אין געפאר אז סערוויסעס וועלן אפגעהאקט  

ט פון די יּוטיליטי אדער צאלן א  אדער אפגעשטעלט ווערן. אפליקאנטן מוזן אויך זיין די אפיציעלע קליענ
  יּוטיליטי דירעקט.

  
אפליקאציעס פאר הילף ווערן אנגענומען ביי לאקאלע דעפארטמענטס פון סָאושעל סערוויסעס 

פערזענליך אדער דורך די טעלעפאן, און די געלטער ווערן צוגעטיילט לויט ווער עס קומט ערשט. א 
איינוואוינער אינדרויסן פון ניו יארק  . דאנטי קען מען געפונען ליסטע פון לאקאלע אפיסעס לויט די קאו

פאר רעגלמעסיגע הייצונג הילף בענעפיטן. ניו יארק סיטי איינוואוינער   אּפלייען אנלייןסיטי קענען אויך 
  .דאקענען דַאונלָאודען אן אפליקאציע און באקומען אינפארמאציע איבער די פראגראם 

  
###  
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