
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/12/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

מיליאן דאלאר צו צושטעלן אומזיסטע לעגאלע הילף פאר   25גאווערנער האקול אנאנסירט 
   טענאנטס וועלכע גייען אריבער שווערע צייטן

   
פעדעראלע געלטער וועלן צושטעלן לעגאלע הילף פאר מענטשן מיט נידעריגע איינקונפט וועלכע 
דינגען א היים און זענען אין סכנה פון עוויקשען אין ערטער וואו אומזיסטע לעגאלע סערוויסעס  

   זענען באגרעניצט
  

פינאנצירטע, אומזיסטע לעגאלע סערוויסעס פאר טענאנטס אין -פארברייטערט צוטריט צו פובליק
   NYCקאונטיס אינדרויסן פון  57

  
  ווערן אנגענומען נישט מער וועלן פראגראם הילף רענט עמערדזשענסי  די פאר אפליקאציעס נייע

  אין רוב ערטער אין די סטעיט נאכט זונטאג פון
   

  וועלן געלטער פעדעראלע אין דאלאר מיליאן 25 אז אנאנסירט היינט האט האקול קעטי גאווערנער
  דינגען וועלכע איינקונפט נידעריגע  מיט מענטשן פאר הילף לעגאלע אומזיסטע צושטעלן צו  ווערן גענוצט

  סיטי  יארק ניו פון אינדרויסן סטעיט די אין ערטער אין  ווערן ארויסגעווארפן פון סכנה אין זענען  און היים א
  די .וואו עס איז נישטא קיין צוטריט צו אומזיסטע לעגאלע הילף צו נאכקומען די געברויכן פון די טענאנטס

פארבינדענע -לענדלארדס צו לייזן רענט סיי און טענאנטס סיי העלפן צו געווידמעט איז הילף לעגאלע
די קערפערשאפטן וועלכע וועלן געשאנקען   מחלוקות'ן און היטן אויף די טענאט'ס האוזינג סטאביליטעט.

  ווערן די געלטער וועלן אנאנסירט ווערן מאנטאג.

   

געוויזן אז עס קומט זיך פאר יעדן ניו יארקער די סטאביליטעט פון האבן א "די פאנדעמיע האט אונז 
"די קריטישע געלטער וועלן העלפן טענאנטס וועלכע גייען   האט גאווערנער האקול געזאגט.היים", 

אריבער שווערע צייטן צו באקומען אומזיסטע לעגאלע הילף אויף וועלכע זיי קענען זיך פארלאזן כדי צו  
אנקומען צו א פשרה מיט זייער לענדלארד און פארמיידן פאטענציאלע עוויקשען געריכטליכע  

ו שטופן פאר נאך פעדעראלע געלטער צו פינאנצירן די עמערדזשענסי פראצעדורן. מיר וועלן פארזעצן צ
( צו ברענגען הילף פאר  Emergency Rental Assistance Program, ERAPרענט הילף פראגראם )

  טענאנטס." 

   
  996האט גאווערנער האקול אנאנסירט אז ניו יארק סטעיט האט אפיציעל פארלאנגט  היינט פריער

 Departmentמיליאן דאלאר אין נאך געלטער פון די פאראייניגטע שטאטן טרעזושורי דעּפארטמענט )
of Treasury.די פארלאנג פאר די געלטער וועלן דעקן   ( פאר די עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם

- סגעזאגטע סומעס וואס וועלן אויספעהלן פאר די קומענדיגע פיר חודשים, לויט די שויןדי פאראוי
אריינגעגעבענע אפליקאציעס, און אזוי אויך א טייל פאר די פאראויסגעזאגטע סומע וואס וועט  

  אויספעהלן פאר טענאנטס וועלכע וואוינען אין פובליק סָאבסידייזד האוזינג.
   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-york-state-requests-additional-federal-funding-emergency-rental&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C404a67359fa744778a2708d9a60ee766%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723405219086551%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=glIP6ZLXBDocweaD0BLeWbIZRBPawsb3aOb4xAcLlwA%3D&reserved=0


ביליאן דאלאר אין דירעקטע באצאלונגען פאר   1איבערגעשטיגן  עצטנסל האט סטעיט יארק ניו
ווייניגער פון   —ביליאן דאלאר אין געלטער  2.4לענדלארדס, און זי האט שוין יעצט צוגעטיילט די גאנצע 

אפליקאציעס וועלן ווייטער אנגענומען ווערן ביז   זעקס חודשים נאכן אנהויבן אננעמען אפליקאציעס.
אוונט. די פראגראם וועט אויפהערן אננעמען נייע אפליקאציעס אין דעם   10, ביז 14וועמבער זונטאג, נא

וואו די צוגעטיילטע געלטער זענען נאכנישט אויסגענוצט  —צייט, חוץ פון אין די פאלגנדע ערטער 
שט געווארן און וואו טענאנטס ווערן ערמוטיגט צו אּפלייען: דָאטשעס קאונטי, נעסאו קאונטי )ני

אריינרעכענענדיג העמּפסטעד טַאון אדער אויסטער בעי טַאון(, ניאגארא קאונטי, ָאניידע קאונטי,  
סאראטָאגע קאונטי, סופאלק קאונטי )נישט אריינרעכענענדיג ברּוקהעיווען טַאון אדער אייסליּפ טַאון(,  

  וועסטשעסטער קאונטי )נישט אריינרעכענענדיג יָאנקערס סיטי(.
  

  צו געווארן אוועקגעלייגט געלטער פעדעראלע  פון דאלאר מיליאן 25 זענען געזעץ דעם  פון טייל אלץ
  פראצעדורן געריכטליכע עוויקשען בעפאר שטייען וועלכע טענאנטס פאר סערוויסעס לעגאלע צושטעלן

  צו צוטריט די וואו סטעיט די  אין ערטער אין סטאביליטעט האוזינג זייער  אויף היטן העלפן צו זיי און
  האבן סיטי יארק ניו  פון איינוואוינער באגרעניצט. איז  סערוויסעס אזעלכע פאר הילף לעגאלע אומזיסטע

    עוויקשען. פארמיידן  העלפן  צו זיי  געריכט האוזינג אין פארטרעטער לעגאלע אומזיסטע צו  צוטריט שוין
   

די סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און   בארבארע סי. גווין, עקזעקיוטיוו דעּפיוטי קאמישאנער פון
(, וועלכע פארטיילט די Office of Temporary and Disability Assistanceדיסעביליטי הילף )

"פארברייטערן די צוטריט צו לעגאלע הילף פאר טענאנטס איז לעגאלע הילף גרענטס, האט געזאגט, 
גאר וויכטיג צו העלפן ניו יארקער פארמיידן א האוזינג קריזיס אין א צייט ווען איינוואוינער איבער די  
גאנצע סטעיט מוטשענען זיך ווייטער צו אפצאלן זייערע רענט חובות וועלכע האבן זיך אנגעזאמלט 

די הילף וועט העלפן איינצלנע מענטשן און פאמיליעס צו ארבעטן מיט זייערע   ע.דורכאויס די פאנדעמי
לענדלארדס זיי צו העלפן היטן אויף סטאבילע האוזינג. איך טוה אפלאדירן גאווערנער האקול פארן  

   אונטערנעמען שריט צו העלפן טענאנטס און לענדלארדס צו לייזן מחלוקות'ן און פארמיידן עוויקשענס." 
  

"די יאר האבן מיר שווער געקעמפט צו באשיצן  קאנגרעסמאן דזשאמאל באומען האט געזאגט, 
טענאנטס פון ארויסגעווארפן ווערן פון זייער היים, אריינרעכענענדיג מיטן רופן פאר א פעדעראלע  

אלע מָארעטָאריּום וועלכע זאל צייטווייליג אפהאלטן עוויקשענס. איך בין דאנקבאר אז ווען די פעדער
מָארעטָאריּום איז אויסגעלאפן האט גאווערנאר האקול אונטערגעשריבן אן עוויקשען מָארעטָאריּום פאר  

ניו יארק סטעיט, ארויסווייזנדיג די עכטע נויט צו באשיצן טענאנטס אין די צייט ווען די פאנדעמיע גייט  
נאנטס וואס וועט זיין רעטונגס  ווייטער אן. איך בין פולשטענדיג אין שטיצע פון לעגאלע הילף פאר טע

שטריק פאר די איינוואוינער אין וועסטשעסטער און די בראנקס וועם איך פארטרעט. מיר דארפן אז יעדע  
געזעלשאפטליכע זיכערהייט נעץ זאל זיין אין פלאץ צו העלפן און שטיצן די מענטשן אין די צייט ווען מיר  

  עמפן האוזינג אומזיכערהייט." טוהען פארזעצן צו טרעפן לייזונגען צו באק
  

פאנדעמיע טוט ווייטער   19-"אין די צייט ווען די קָאוויד סטעיט סענאטאר ליז קרּוגער האט געזאגט,
א דאנק   ניו יארקער. בוזשעווען, טוט די סכנה פון עוויקשען ווייטער שוועבן העכער די קאפ פון צופיל

פראגראם, איז ניו יארק סטעיט א   ERAPגאווערנער האקול'ס סוקסעספולע פארטיילונג פון די 
געלט ארויס פונעם טיר און אריין אין די הענט פון לענדלארדס צו פירער מיטן ארויסברענגען די 

האלטן ניו יארקער אין זייערע היימער. אבער די פאקט איז אז עס איז פשוט נישט גענוג געלט צו  
נאכקומען די נויט. ניו יארק סטעיט האט די העכסטע פראצענט פון הויזגעזינדער וועלכע דינגען  

א מאיאריטעט פון די געפונען זיך אין ניו יארק סיטי. איך טוה אפלאדירן די  הייזער אינעם לאנד, און 
געלטער וועלכע ניו יארקער דארפן און   –גאווערנאר פארן פארלאנגען נאך געלטער פון וואשינגטאן 

 NYCאון פארן זיכער מאכן אז טענאנטס מיט נידעריגע איינקונפט אינדרויסן פון  –פארדינען זיך 
  גאר נויטיגע לעגאלע הילף." צוטריט צווועלן האבן 

  



"אין גאנץ ניו יארק סטעיט פארמעסטן זיך   סטעיט סענאטאר רַאקסען דזש. ּפערסאד האט געזאגט,
ווייטער טענאנטס און לענדלארדס מיט שוועריגקייטן אנגעברענגט דורך די פאנדעמיע'ס עקאנאמישע  

געלטער שוין כמעט אויסגענוצט, דעמאנסטרירט די היינטיגע   ERAPווירקונגען. מיט די פעדעראלע 
מיליאן דאלאר פאר אומזיסטע לעגאלע סערוויסעס איבער די גאנצע סטעיט ארויס א  25אנאנסירונג פון 

שטארקע איבערגעגעבנקייט צו די וועלכע זענען אין סכנה פון עוויקשען און וועלכע זענען אין שווערע  
איך שלוס זיך אן מיט גאווערנער האקול און מיט   ען די ווינטער איז שוין אט דא.צייטן אין די צייט וו

געלטער צו העלפן ניו יארקע    ERAPאונזערע ערוויילטע קאלעגען מיטן פארזעצן צו שתדל'ן פאר נאך 
  טענאנטס און לענדלארדס." 

  
ן אין סכנה פון עוויקשען  "טענאנטס קענען זייאסעמבלי מיטגלידערין לַאטויע דזשוינער האט געזאגט, 

- געריכטליכע פראצעדורן וואס קען זיי אפקאסטן זייער הויז, זייער דזשאב, זייער צוטריט צו א הויכע
קוואליטעט בילדונג און זייער גייסטישע און פיזישע וואוילזיין. האבן צוטריט צו לעגאלע ראט איז קריטיש 

קשען און עס איז גאר א גוטע אינוועסטירונג צו  פאר די פאמיליעס וועלכע פארמעסטן זיך מיט עווי
פארברייטערן עקאנאמישע גערעכטיגקייט פאר אלע ניו יארקער. איך באדאנק גאווערנאר האקול פארן 

  שטיצן די אונטערנעמונג." 
  

פאנדעמיע האט אריינגעלייגט  19-"די קאוויד קאונטי עקזעקיוטיוו לאורע קוראן האט געזאגט,
טענאנטס און לענדלארדס אין א שווערע פלאץ, און איך באדאנק גאווערנער האקול פארן ארבעטן 

נויטיגע הילף אויף א ווירקזאמע אופן. דורכן צושטעלן  -מיט לאקאלע רעגירונגען צו ברענגען די גאר
קענען מיר ווארפן א רעטונגס שטריק פאר די  הילף און עס מאכן מער צוגענגליך,  ERAPנאך 

  וועלכע מוטשענען זיך ווייטער מיט די פינאנציעלע עול און אומזיכערהייט פון די פאנדעמיע."
  

"איך וויל באדאנקען גאווערנער האקול פארן פארזעצן   בָאפעלָאו מעיאר בייראן ברַאון האט געזאגט,
וואוינער וועלכע מוטשענען זיך נאכאלץ מיט האוזינג צו צושטעלן געלטער פאר בָאפעלָאו'ס איינ

מיליאן דאלאר וועט העלפן באשיצן   25אומזיכערהייט אלץ רעזולטאט פון די פאנדעמיע. די 
איינוואוינער פון פארטריבן ווערן אומלעגאלערהייט אדער אומיושר'דיגערהייט פון זייערע היימער  

סעזאן. איך וויל אויך דערמאנען די נויט פאר נאך געלטער פון  אזוי ווי מיר גייען אריין אין די ווינטער 
די פעדעראלע רעגירונג צו האלטן מענטשן אין זייערע היימער. אונזער ראיאן האט זיך נאכאלץ 

נישט פולשטענדיג ערהוילט פון די פאנדעמיע'ס עקאנאמישע קאנסעקווענצן, און פילע איינוואוינער  
לף ביז זיי קענען זיך צוריקשטעלן אויף די פיס. די צוגעקומענע  וועלן ווייטער דארפן רענט הי

געלטער וועלן זיין קריטיש צו קענען היטן אויף די גאנצקייט פון אונזערע געגנטער און האלטן די  
אויף די ריכטיגע וועג דא אין   –וואס גאווערנער האקול האט געהאלפן אונטערשטיצן  –ערהוילונג 
  בָאפעלָאו."

  
"צושטעלן געלטער פאר אומזיסטע לעגאלע הילף און   אלבאני מעיאר קעטי שיהען האט געזאגט,

האוזינג סטאביליטעט סערוויסעס צו העלפן טענאנטס פארמיידן עוויקשען איז גענוי די סארט 
ברייטע צוגאנג וואס מיר דארפן אין די צייט וואס ניו יארק ערווארטעט נאך געלטער פון די 

עגירונג. איך טוה אפלאדירן גאווערנער קעטי האקול פארן צושטעלן די געלטער און פעדעראלע ר
איך שלוס זיך אן מיט איר מיטן רופן פאר מער געלטער פאר די עמערדזשענסי רענט הילף 

  פראגראם."
  

"סיי לענדלארדס און סיי טענאנטס וועלן בענעפיטירן פון סירעקיּוז מעיאר בען ווַאלש האט געזאגט, 
די צוגעלייגטע פעדעראלע געלטער וועלכע וועלן געלייגט ווערן דורך גאווערנער האקול צום נוצן פון  
ערטער אינדרויסן פון ניו יארק סיטי. אומזיסטע לעגאלע הילף פאר בארעכטיגטע טענאנטס וועלכע 

וועט העלפן אויסמיידן פאטענציאלע קריזיסער. ווען די עוויקשען  זענען אין סכנה פון עוויקשען



מָארעטָאריום וועט קומען צו אן ענדע, וועלן מיר דארפן יעדע מיטל ביים האנט צו שטיצן די ארבעטן  
  פון אונזערע קאמיוניטי שותפים מיטן העלפן ּפראּפערטי אייגנטימער און טענאנטס."

  
פון אונזער קאמיוניטי זענען   60%"איבער  וזענקוועסט האט געזאגט,ּפלעטסבורג מעיאר קרידס ראָ 

טענאנטס, און זיי זענען אפט אין נויט פון שטיצע אדער סָאבסידיס. אפילו מיר זעהען אביסל 
ווי מער שטיצע אונזערע טענאנטס מיט נידעריגע  —עקאנאמישע ערהוילונג נאך די פאנדעמיע 

האלטן   ן צוטריט צו, אלץ בעסער איז עס פאר אלע פארמישטע.איינקונפט און איינוואוינער האב
איינוואוינער אין זייער יעצטיגע האוזינג אומשטענדן וועט זיכער פארזעצן צו סטאביליזירן די  

וואוינונגען און דזשאב מארקעטס. די פראגראמען וועלן אויך זיכער מאכן אז לענדלארדס האבן 
  טערמיניגע טענאנטס."-ע לאנגקביעות'דיגע צוטריט צו קביעות'דיג

  
איז געווען קאטאסטראפאל  19-"די אנטרעף פון קאוויד יּוטיקע מעיאר רַאב ּפאלמיערי האט געזאגט,

פארבינדענע פינאנציעלע -פאר פילע מענטשן, און טענאנטס וועלכע זענען אריבער א פאנדעמיע
געלטער וועלן זיכער מאכן אז   די שוועריגקייט זאלן געגעבן ווערן אוימזיסטע לעגאלע הילף.

טענאנטס וועלכע קומען נאך די באדינגונגען צו זיין בארעכטיגט וועלן האבן פאסיגע און 
איך טוה אפלאדירן גאווערנאר האקול פארן צוטיילן  צופרידנשטעלנדע לעגאלע שוץ און אדוואקאטן.

  די נויטיגע רעסארסן פאר די וויכטיגע אונטערנעמונג."
 

ניו יארק סטעיט איז צווישן די העכסטע אין צאלונגען וועלכע זענען געמאכט געווארן אדער וועלכע זענען  
Income Low National ) פאראיין  האוזינג איינקונפט נידעריגע נאציאנאלעצוגעזאגט געווארן לויט די 

Coalition Housing)  וועלכע פאלגט נאך די וועג וויאזויERAP טעיט.ווערט אויסגעטיילט אין יעדע ס  
  

###  
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