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

 

 

גאווערנער האקול אנאנסירט ניו יארק סטעיט פארלאנגט נאך פעדעראלע פָאנדינג פאר 
 עמערדזשענסי רענט הילף  

  
- יו   דער פון פינאנצירונג פעדעראלע אין  דאלער  מיליאן  996 נאך פארלאנגט האט סטעיט יארק   ניו

   טרעזשורי׳ דער פון ׳דעפארטמענט סע
  

ביליאן דאלער אין רענט הילף, דעקנדיג   2פראגראם האט פארפליכטעט אדער באצאלט איבער 
דירעקט   81,000אפליקאציעס צו דעם פראגראם, אריינגערעכנט איבער  165,000אומגעפער 

 באצאלונגען צו לענדלארדס  
  

מיטגלידער פון ניו יארק סטעיט׳ס קאנגרעסיאנעלע דעלעגאציע האבן אריינגעשיקט א בריוו צו   17
   דאעס טרעזשורי אין שטיצע פון די אפליקאציע; לייענט זייער בריוו -דער יו 

    
מיליאן דאלער   996גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז ניו יארק סטעיט האט פארלאנגט 

טרעזשורי דעפארטמענט פאר די עמערדזשענסי רענט הילף  עס -אין נאך פעדעראלע פָאנדינג פון די יו
פראגראם צו העלפן ערפילן אן אומערפילטע געברויך צווישן געפלאגטע טענאנטן און לענדלארדס.  

דער   —גאווערנער האקול האט דירעקטירט די סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאּביליטי הילף 
זיך צו ווענדן פאר פעדעראלע פָאנדינג פון  —ק׳ס פראגראם  אגענטור וואס אדמיניסטרירט ניו יאר

 אלאקירטע קוועלער דעם הערבסט.  -ווידער
  
פון דער אנהויב פון מיין אדמיניסטראציע האב איך פארשפראכן צו באקומען פעדעראלע רענט "

וואס ניו יארק  טראצדעם  פארלייכטערונג געלטער צו ניו יארקער וועלכע ערהוילן זיך פון דער פאנדעמיע. 
האט פארשנעלערט רענט פארלייכטערונג זאלן ארויס גיין פון טיר און זיך געצויגן פון הינטן פון צווישן  

  "אנדערע סטעיטס צום פארנט, דאך זענען נאך פארהאן פילע מענטשן וועלכע נויטיגן זיך נאך אין הילף,
ן רייס און די גאנצע קאנגרעסיאנעלע  איך דאנק קאנגרעספרוי קעטלי"  האט גאווערנער האקול געזאגט.

דעלעגאציע פאר זייער שטיצע. ניו יארק האט דעמאנסטרירט סיי די נויט פאר די פינאנצירונג און סיי די  
פעאיגקייט עס אויסצוטיילן, און צוליב דעם גלייב איך אז ניו יארק איז גוט פלאצירט צו באקומען סיי 

   "אלאקירונג.- מעגליך קומען דורך די טרעזשורי׳ס קומענדע ווידערוועלכע צוגעגעבענע הילף וועלכע וועט 
  

ווייניגער ווי זעקס חדשים נאכ׳ן ערשט נעמען אפליקאציעס טוהט ניו יארק סטעיט׳ס עמערדזשענסי  
   ביליאן דאלער אין פינאנצירונג.  2.4רענט הילף פראגראם יעצט זיך פארפליכטעט אויף באלד 

  
׳טן און האט זינט דעמאלס ערהאלטן  1געהויבן אננעמען אפליקאציעס אום יוני דער פראגראם האט אנ

האט ארויסגעגעבן די ערשטע דירעקט באצאלונגען צו  OTDAאפליקאציעס. נאך וואס  280,000איבער 
 .  האקול  גאווערנער אונטער  פארשנעלערטלענדלארדס אין מיטל יולי, האבן זיך באצאלונגען 
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ביליאן דאלער אין רענט    2אין סך הכל האט דער פראגראם אדער פארפליכטעט אדער באצאלט איבער 
 81,000אפליקאציעס צו דעם פראגראם, אריינגערעכנט איבער   165,000הילף, דעקנדיג אומגעפער 

ן צייטווייליגע און דיסַאּביליטי הילף דירעקט באצאלונגען צו לענדלארדס פאריגע חודש האט דער אפיס פו
געווארנט אז דער פראגראם׳ס פעדעראלע פָאנדינג איז כמעט אינגאנצן שוין פארשפראכן, אויסער אין א  

 באגרעניצטע צאל ערטער וואו אלאקירונגען זענען נאכנישט אינגאנצן אויסגעניצט.  
  

אן פעדעראלע הילף וועט דער פראגראם נישט קענען ערפילן די פילע ווארטנדע פינאנצירונג  
אנערקענענדיג דאס אלס אן אויפקומענדע זארג, האט גאווערנער האקול ערשט    פארלאנגען. 

שפעטער אין סעפטעמבער, אנצייכענענדיג   פָאנדינג   נאך פארלאנגעןעס טרעזשורי צו -קאנטאקטעט די יו
סטעיט׳ס כוונה פארמאל זיך צו ווענדן פאר מער פינאנצירונג. געפירט דורך קאנגרעספרוי   די נויט אןו די
  א אריינגעשיקטמיטגלידער פון ניו יארק סטעיט׳ס קאנגרעסיאנעלע דעלעגאציע האבן  17רייס, האבן 

 עס טרעזשורי אין שטיצע פון דער אפליקאציע.  -צו דער יו בריוו
  

OTDA עס איז קלאר אז דער  ", עקזעקיוטיוו דעפיוטי קאמישענער בארבארא גווין האט געזאגט
פארלאנג פאר רענט הילף לענגאויס ניו יארק סטעיט איז פיל מער ווי די סומע פינאנצירונג וואס מיר  
האבן געהאט פאר דעם. איך אפלאדיר גאווערנער האקול פאר דאס אנערקענען פריצייטיג, און מאכן 

פלינקע שריטן צו פארזיכערן אז ניו  דעם פראגראם א פריאריטעט פון דער אדמיניסטראציע, און נעמען  
אלאקירט דורך דער  -יארק סטעיט איז אין א פאזיציע צו באקומען סיי וועלכע פינאנצירונג ווידער

   " פעדעראלער רעגירונג.
  

ניו יארק טענאנטן ליידן פון א טאפלטע פלאג: זיי זענען די  ", סענאטאר טשָאק שומער האט געזאגט
שווערסטע באטראפן געווארן דורך קאוויד און זיי באצאלן פון צווישן די העכסטע רענט. צוליב דעם האבן  

איך גע׳שתדל׳ט אןו געליפערט ביליאנען אין הילף וואס איז געגאנגען דירעקט צו טענאנטן און געביידע 
אפצוהאלטן מאסן ארויסזעצונגען, און היימלאזיגקייט, און אומדערטרעגליכע חובות.  אייגנטימער כדי

- אבער די גרויסקייט פון די געברויכן פאר ניו יארק׳ס טענאנטן מיינט אז אן מער רענט הילף ווידער
  אלאקירט דורך די טרעזשורי דעפארטמענט וועט ניו יארק כמעט זיכער זעהן נאך ארויסזעצונגען וועלכע

- וואלטן געקענט פארמיידט ווערן. דערפאר טוה איך שטארק בעטן די אדמיניסטראציע צו ווידער
דירעקטירן נאך הילף צו ניו יארק, לויט ווי קאנגרעס האט אינזין געהאט, פון די אומגעניצטע פָאנדס וואס  

  " מיר האבן שוין באשטימט אויף צו ניצן.
  

טראץ דאס וואס מיר זעצן פאר ווייטער זיך צו  "עזאגט, סענאטארקע קירסטען דזשיליברענד האט ג
פאנדעמיק, ראנגלען זיך נאך טויזנטער ניו יארקער און מיליאנען איבער׳ן  19-ערהוילן פון דעם קָאוויד

לאנד צו באצאלן זייער רענט און האלטן א דאך איבער׳ן קאפ. איך בעט שטארק פון אלע בארעכטיגטע  
פאר רענט הילף דורך די עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם און איך וועל   ניו יארקער זיך צו ווענדן

ווייטער קעמפן פאר פעדעראלע הילף צו באשיצן דינגער, פארגרינגערן די אנגייענדע הָאוזינג קריזיס און 
  "פארזיכערן אז יעדע ניו יארקער האט אן ארט צו רופן זייער היים.

  
גאווערנער האקול האט שווער געארבעט עס זאל ארויסגיין "אגט, קאנגרעספרוי קעטלין רייס האט געז

נויטיגע רענט פארלייכטערונג און אריין אין די הענט פון טויזנטער לענדלארדס,  -פון טיר העכסט
דינגער איבער׳ן סטעיט. פונדעסטוועגן נויטיגן מיר זיך אין נאך   165,000באשיצנדיג איבער 

אמיליעס זענען אין געפאר פון פארלירן זייערע היימען מיט דער  פארלייכטערונג, און טויזנטער פ
אט. צוליב דעם מוז ניו יארק  -הָאלידעי סעזאן און די ענדע פון דעם עוויקשען מָארעטָאריום קומט אן אט 

סטעיט׳ס אפליקאציע פאר נאך פָאנדינג מוזן זיין פריאריטיזירט דורך דער טרעזשורי דעפארטמענט. א  
מיטגלידער פון דער הָאוס און אונזערע סענאטארס פאר׳ן זיך אנשליסן אין אונזער   14די  דאנק אייך פאר

בריוו צו טרעזשורי אין שטיצע פון ניו יארק׳ס אפליקאציע, און א דאנק אייך צו דער האקול  
  "אדמיניסטראציע פאר איר אנגייענדע שריטן צו אדרעסירן הא אומזיכערהייט.
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אזוי ווי אין אסאך פלעצער אין דעם לאנד, איז ניו  "  אדלער האט געזאגט,קאנגרעסמאן דזשעראלד נ

יארק גאר שטארק געשעדיגט געווארן דורך דער פאנדעמיע. די ערשטער רונדע פון פעדעראלע פָאנדינג  
פון די עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם איז געווען גאר בייהילפיג אין האלטן עסן אויפ׳ן טיש,  

עצינדן און פאמיליעס אין זייערע היימען. מיר האבן זיך אנגעהויבן צו ערהוילן עקאנאמיש,  יוטיליטיס אנג 
אבער ליידער דארפן נאך הונדערטע טויזנטע פאמיליעס נאך אלץ האבן הילף. איך שטאלציר מיך זיך 

אנצושליסן מיט די אנדערע מיטגלידער פון דער דעלעגאציע אין שטארק בעטן דעם טרעזשורי 
מענט אויסצוציען נאך הילף פאר ניו יארק, וועלכס וועט גיין א ווייטן וועג צו העלפן מענטשן צו  דעפארט

  " קענען בלייבן אין זייערע היימען און פינאנציעל זיכער.
  

גאר אסאך פאמיליעס האבן זיך געראנגלט אלס  "קאנגרעסמאן קעראלין מאלאני האט געזאגט, 
ארבעטנדע ניו יארקער האבן פארלוירן זייערע  - מיק. שווערפאנדע 19-רעזולטאט פון דעם קאוויד

דזשאבס און פארמאכט זייערע ביזנעסער אן קיין שום אייגענעם שולד, און פילע ראנגלען זיך איצט צו  
באצאלן זייער רענט. איינוואוינער האבן א רעכט צו בלייבן זיכערערהייט אין זייערע היימען און צו קענען  

ענט, און עס פריידט מיט צו קעמפן פאר נאך פָאנדס קעיר צו נעמען פון די ניו יארקער  אפארדירן זייער ר
   "פאמיליעס.

  

טראצדעם וואס אונזער סטעיט האט געמאכט "וועלאסקוועז האט געזאגט, קאנגרעספרוי נידיע  
דעמיק,  פאנ 19-באדייטנדע פארשריטן אין העלפן ארבעטער פאמיליעס זיך צו ערהוילן פון דעם קָאוויד

איז אבער דאך א ווירקליכקייט אז פילע שטייען נאך אלס אויס שווערע עקאנאמישע קאנסעקווענצן. אין 
צייטן פון אזעלכע שוועריגקייטן זאל קיינער נישט דארן אויסשטיין די חורבן אנגעמאכט דורך ווערן 

ערדזשענסי רענט הילף  ערזעצט פון זייער היים. צוליב דעם האב איך שטארק געקעמפט דורכצופירן עמ
ביי דער פעדעראלער שטאפל און אפלאדירן גאווערנער האקול פאר׳ן נעמען פראאקטיווע שריטן אויף 
   "ארויסצולאזן מער פָאנדינג צו העלפן ארבעטער פאמיליעס וועלכע בלייבן נאך אין נויט פון רענט הילף.

  
וויליגט עמערדזשענסי רענט הילף צו  קאנגרעס האט בא" קאנגרעסמאן ברייען היגינס האט געזאגט,

אדרעסירן דראונגען צו הָאוזינג סטאביליטעט געשאפן צוליב דער פאנדעמיע. מיר אפלאדין און שטיצן 
מיטלען זיך אפצורופן צו דעם רוף  -גאווערנער האקול׳ס באמיאונגען צו איינשאפן די צוגעגעבענע הילפס

   "ון לענדלארדס. פאר הילף וואס קומט פון ניו יארק טענאנטן א
  

  19-עס איז געווען א הָאוזינג קריזיס בעפאר קָאוויד"  קאנגרעסמאן עדריאנא עספיילאט האט געזאגט,
אויכעט, און דער פאנדעמיע האט פשוט אנטדעקט די פילצאליגע פלאגענישן און אומגלייכקייטן און די  
אומבאשיצטקייט וואס פילע ניו יארקער שטייען אויס אויף א טעגליכע באזיס. אזוי ווי קאמיוניטיס זעצן 

הוילן פון דער עקאנאמישע תוצאות און די נאכווייענישן פון דער פאנדעמיע, פאר ווייטער זיך צו ער
שטייען נאך אויס הונדערטער טויזנטער איינוואוינער באדייטנדע רענטעל חובות און זענען אויפ׳ן שוועל 

פון אומסטאביליטעט און היימלאזיגקייט. דער עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם איז איבערצייגט  
צו זיין אן אומשאצבארע מיטל אין אונזער באמיאונגען צו העלפן ניו יארקער זיך צוריק אויסגלייכן  געווארן

אויף די שינעס. דער לעצטער פארלאנג פון גאווערנער האקול וועט העלפן ווייטער פירן אונזערע  
ינער לענגאויס ניו אינאיינעמדיגע באמיאונגען צו פארזיכערן הָאוזינג סטאביליטעט און הילף פאר איינוואו

יארק סטעיט כדי אז קאמיוניטיס זאלן קענען ריכטיג אנהויבן זיך איבערצובויען אויף בעסער. פראגראמען  
   "גאראנטירן אז קיינען ווערט נישט איבערגעלאזט פון הינטען אויף אונזער ראוד צו ערהוילונג. ERAPווי 

  
אינדיווידועלן און פאמיליעס אין אונזערע קאמיוניטיס  ", קאנגרעסמאן דזשאמאל באומען האט געזאגט

נויטיגן זיך אין ווייטערדיגע רענט הילף וויבאלד דער פאנדעמיע איז נאך אנגייענד. די קאסטן פון וואוינען 
פילע מענטשן, איבערהויפט אין ניו יארק זעצט פאר ווייטער זיך צו העכערן אין די זעלבע צייט וואס 

פרויען און מענטשן פון קאלירטע אפשטאם, שלעפן זיך נאך פון הינטען אין דאס אומקערן זיך צו די  



ארבעט צוליב די פליכטען אינדערינען אין דעם היים צווישן אנדערע סיבות, און די וועלכע קערן זיך יא  
י זייערע ווייסע קאלעגעס. אין צוגאב האבן א קינד  צוריק צו די ארבעט , מאכן דורכשניטליך ווייניגער וו

אין אייער הויזגעזינד אזי די איינציג גרעסטע פאראויסזאגער פון אן ארויסזעצונג, און מיר ווייסן אז  
- אומסטאבילע וואוינונגס אומשטענדן קענען איבערלאזן קינדער היימלאז און אין טראומא און חורבנות

ייט. מיר מוזן באזארגן מער רענט הילף צו מענטשן און פאמיליעס כדי צו  ברענגנדע רונדעס פון ארעמק
   "באקעמפן ארעמקייט בשעת דער פאנדעמיע.

  
אזוי ווי אונזער לאנד שפירט ווייטער די עול פון דער  "  קאנגרעסמאן ריטשי טאררעס האט געזאגט,

יש וויכטיג אז אונזער סטעיט זאלן  פאנדעמיע און פאמיליעס מוטשען זיך אויף זיך דורכצוקומען, אזי קריט
באקומען די נויטיגע עמערדזשענסי רענט הילף פָאנדינג כדי צו העלפן דינגער בלייבן אין זייערע היימען 

און לענדלארדס צו באקומען זייערע באצאלונגען. נאך געלטער פון די טרעזשורי דעפארטמענט וועלן  
טויזנטער אפליקאנטן וועלכע נויטיגן זיך נאך אין הילף,  העלפן פאר ניו יארק צו באזארגן הילף צו די 

פארשנעלערן די אפליקאציע פראצעסירונג און פארזיכערן אז קאמיוניטיס ווערן געהאלטן גאנץ. אונזער  
  "סטעיט דארף די צוגעגעבענע פעדעראלע פָאנדס און איך האף אז דער פארלאנג וועט נאכגעגעבן ווערן.

  
צווישן די פירער אין לאנד אין די סומעס באצאלונגען געמאכט אדער פארשפראכן,  ניו יארק סטעיט איז 

וועלכס שפירט נאך די סטעיט ביי סטעיט  ,"קאעלישען האוזינג ָאםאינק-לָאו נעשענעל "  לויט דער
 . ERAPאיינפירונג פון 
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