
 
 גאווערנאר קעטי האוקאל    9/30/2021  אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 

מיליאן דאלאר פאר היים הייצונג הילף ארויסצוהעלפן ניו   373גאווערנאר האוקאל אנאנסירט 
  יארקער דורכאויס קאלטע וועטער חודשים

   
  1 אקטאבער  פון אפן פראגראם הילף  ענערגיע היים פאר אפליקאציעס 

  
  2020-21מיליאן היים אייגנטימער און טענאנטס האבן באקומען הייצונג הילף אין   1.6מער פון 

   
מיליאן דאלאר אין היים הייצונג הילף   373גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאסירט אז מער פון 

איז יעצט דא צו באקומען פאר נידעריגע און מיטעלע איינקונפט ניו יארקער וועלכע דארפן הילף צו  
ס ווערן האלטן זייערע היימער ווארעם דורכאויס די בעפארשטייענדע ווינטער סעזאן. אפליקאציע

 Home Energyפאר די היים ענערגיע הילף פראגראם ) 1אנגענומען פון פרייטאג, אקטאבער 
Assistance Program, HEAP  פון די סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און  אויפזיכט ( וואס איז אונטער די

ס שטעלט צו  (, און עOffice of Temporary and Disability Assistance, OTDAדיסעביליטי הילף )
פעדעראלע געלטער צו ארויסהעלפן היים אייגנטימער און טענאנטס מיט זייערע הייצונג קאסטן 

  דורכאויס די קאלטע ווינטער חודשים.
   

א גאר גרויסע  סאזאן  "פאר אזויפיל ניו יארקער זענען די קאסטן פון הייצונג דורכאויס די קאלטע וועטער 
האט גאווערנאר האוקאל זייער הויזגעזונד'ס בודזשעט", הוצאה וואס קען איבערשטערנגען 

"די היים ענערגיע הילף פראגראם לאזט די מענטשן און פאמיליעס אפאטעמען אזוי ווי די  געזאגט.
ווינטער דערנענטערט זיך, זיכער מאכנדיג אז זיי קענען אנהייצן זייערע היימער דורכאויס די קומענדיגע  

  פארפרוירענע חודשים." 
   

אין הייצונג הילף,    $751בארעכטיגטע היים אייגנטימער און טענאנטס קענען באקומען אזויפיל ווי 
געוואנדן אויף זייער איינקונפט, צאל פון הויזגעזונד מיטגלידער און וויאזוי זיי הייצן אן זייער היים. א  

ליכע איינקונפט פון פאמיליע פון פיר נפשות קען האבן א מאקסימום פון סך הכל )גרָאוס( חודש'
, און נאכאלץ זייין בארעכטיגט פאר  $62,983, אדער א יערליכע סך הכל איינקונפט פון $5,249

  א באשיידענע העכערונג פון די מאקסימום פון פאריגע יאר.  –בענעפיטן 
   

אפליקאציעס פאר הילף ווערן אנגענומען ביי לאקאלע דעפארטמענטס פון סָאושעל סערוויסעס  
ענליך אדער דורך די טעלעפאן, און די געלטער ווערן צוגעטיילט לויט ווער עס קומט ערשט. א  פערז 

איינוואוינער אינדרויסן פון ניו יארק  .  דא ליסטע פון לאקאלע אפיסעס לויט די קאונטי קען מען געפונען 
פאר רעגלמעסיגע הייצונג הילף בענעפיטן. ניו יארק סיטי איינוואוינער   אנליין אּפלייעןסיטי קענען אויך 

  . דאציע איבער די פראגראם  קענען דַאונלָאודען אן אפליקאציע און באקומען אינפארמא
   

, א צייטווייליגע געזעץ וואס  מָארעטאריוםלעצטע פרילינג האט די סטעיט לעגיסלאטור פארלענגערט א 
האלט צוריק פון יּוטיליטי פירעס פון אפהאקן יּוטיליטיס פאר פריוואטע מענטשן און פאמיליעס וועלכע  

  פאנדעמיע. יּוטיליטי פירמעס מוזן אנשטאט  19-מוטשען זיך צו צאלן זייערע בילס צוליב די קאוויד

https://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/
https://mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin
https://access.nyc.gov/programs/home-energy-assistance-program-heap/
https://www3.dps.ny.gov/W/AskPSC.nsf/All/D3BB77AFE92D6FFF852585EE0051A13E?OpenDocument


אפפערן די מענטשן אן אפגעשטופטע באצאלונג אפמאך אויף סיי וועלכע חובות וועלכע האבן שוין 
  געדארפט צו געצאלט ווערן.

   
  יארק'ס  ניו וואס נאכדעם  טעג 180 נאך  פאר מָארעטאריום די פארלענגערט האט געזעץ די

 יּוטיליטי אז  מיינט דאס   יוני. אום  ענדע  אן צו געקומען איז  דעקלעראציע   צושטאנד עמערדזשענסי
 ןאנגעהויב  צאלן נישט פארן מענטשן פריוואטע פון יּוטיליטיס אפהאקן צו אנהויבן צוריק קענען פירמעס

  יאר. היי צייטליך  מער  נאך סעזאן דעם פאר HEAP פון  הילף די מאכנדיג דעצעמבער, סוף פון
  

מיליאן דאלאר אין פעדעראלע געלטער   150בעפאר די טערמין האט גאווערנאר האוקאל געברענגט 
איינקונפט פאמיליעס און מענטשן צו צאלן הייצונג יּוטיליטי חובות אויב זיי -וועלכע וועלן העלפן נידעריגע

לף פראגראם  זענען נישט בארעכטיגט פאר אזעלכע הילף אונטער ניו יארק'ס עמערדזשענסי רענט הי
(Emergency Rental Assistance Program, ERAP  די איינמאליגע באצאלונגען ווועלן דעקן אלע .)

פאר וועלכע אפליקאציעס   –פער הויזגעזונד  $10,000אנגעזאמלטע הייצונג יּוטיליטי חובות פאר ביז 
רזענליך אדער דורך די  וועלן אנגענומען ווערן ביי לאקאלע דעפארטמענטס פון סָאושעל סערוויסעס פע

  טעלעפאן.
   

"פאר צופיל ניו יארקער שטעלן די בעפארשטייענדע קאלטע ווינטער חודשים א באדייטנדע פינאנציעלע  
עקזעקיוטיוו דעּפיוטי קאמישאנער   OTDAהאט עול צוליב די הויכע קאסטן פון אנהייצן א היים", 

עול פאר  "די היים ענערגיע הילף פראגראם קען פארגרינגערן טייל פון דעם   בארבארע גווין געזאגט.
היים אייגנטימער און פאר טענאנטס, זיי ערמעגליכנדיג צו בלייבן פריי פון חובות אין די צייט ווען די  

  טעמפעראטורן פאלן."
  

צוגעשטעלט קריטיש וויכטיגע הילף פאר ניו יארקער אין יעדע טייל פון די  HEAPפארגאנגענע יאר האט 
 21-2020 אין בענעפיטן באקומען האבן וועלכע הויזגעזינד HEAPסטעיט. זעהט א ליסטע פון די צאל 

  .קאונטי די לויט
  

הילף דעם סעזאן און בלייבן נאכאלץ הונטערשטעליג מיט זייערע  HEAPניו יארקער וועלכע באקומען 
יּוטיליטי בילס אדער אויב זיי האבן ווייניג הייצונג גאז קענען אויך זיין בארעכטיגט פאר אן איינמאליגע  

בענעפיט. אפליקאציעס פאר עמערדזשענסי בענעפיטן וועלן אנגעהויבן צו  HEAPעמערדזשענסי 
  .3ואר אנגענומען ווערן יאנ

   
סיי ווער וואס איז אין נויט פון עמערדזשענסי הילף זאל זיך פארבינדן מיט זייער לאקאלע דעפארטמענט  

אויסגעצאלטע פראגראמען, מוזן אפליקאנטן  -צו זיין בארעכטיגט פאר פעדעראל  פון סאשעל סערוויסעס.
  די אין זיך ווענדן וועלכע אנווייזונגען איינקונפטבארעכטיגונג באדינגונגען און די  HEAPנאכקומען די  

   .מיטגלידער הויזגעזונד צאל 
   

הילף איז יעצט אויך דא צו באקומען צו העלפן בארעכטיגטע היים אייגנטימער אויב זייער הויפט הייצונג 
עקוויּפמענט איז נישט זיכער אדער ארבעט נישט און אויב זייער הייצער אדער בוילער מוזן פארראכטן  

ט פאררעכטונג און  הייצונג עקוויפמענ HEAPדי סומעס פון בענעפיטן דורך די  אדער ערזעצט ווערן.
( ווענדן זיך אין די  Heating Equipment Repair and Replacement programערזעצונג פראגראם )

  –סומע וויפיל עס האט למעשה געקאסט צו פאררעכטן אדער ערזעצן די וויכטיגע הייצונג עקוויּפמענט 
  פאר אן ערזעצונג. $6,500פאר א פאררעכטונג און ביז   $3,000ביז 

   
הייצונג עקוויּפמענט רייניגונג   HEAPבארעכטיגטע היים אייגנטימער קענען יעצט אויך אּפלייען פאר א  

( בענעפיט צו האלטן זייער היים'ס הויפט Heating Equipment Clean and Tuneאון אנשטעלונג )

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/HEAP_20-21_County_Breakdown.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/HEAP_20-21_County_Breakdown.pdf
https://otda.ny.gov/news/2020/programs/heap/
https://otda.ny.gov/news/2020/programs/heap/


ינדן מיט זייער הייצונג מיטל אין די שטערקסטע צושטאנד. אפליקאנטן פאר די בענעפיטן זאלן זיך פארב
  לאקאלע דעפארטמענט פון סאשעל סערוויסעס פאר מער אינפארמאציע.

   
###  
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