
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/15/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

  הילף לעגאלע אומזיסטע   אפפערן צו דאלער  מיליאן  25 פון באקומער אנאנסירט האקול   גאווערנער
   טענאנטן אנגעשטרענגטע פאר

    
   פארברייטערט צוטריט צו לעגאלע סערוויסעס לענגאויס ניו יארק סטעיט

    
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן די לעגאלע סערוויס ּפרָאוויידערס וועלכע וועלן באקומען 

אנצובאטן אומזיסטע לעגאלע   פָאנדינג  עפעדעראל אין דאלער   מיליאן 25אויסגעטיילט פארציעס פון די 
הילף און אויספירליכע הָאוזינג סטאביליטעט סערוויסעס. די באקומער וועלן ניצן די געלטער צו העלפן  

  דינגער צו אויסמיידן ארויסגעזעצט ווערן אין טיילן פון די סטעיט אינדרויסן פון ניו יארק סיטי וואו צוטריט
צו אומזיסטע לעגאלע הילף איז נישט דא צו באקומען צו טרעפן די געברויכן פון די דינגער. די לעגאלע  

פארבינדענע שטרייטן -הילף איז געצילט אויף צו העלפן סיי טענאנטן און סיי לענדלָארדס צו לייזן רענט 
   און אנהאלטן טענאנט׳ס הָאוזינג סטאביליטעט.

  

אט א ריזיגע עקאנאמישע קאסט אויף ניו יארקער, און מיר האבן גענומען  דער פאנדעמיע האט געה"
האט   "אגרעסיווע שריטן צו באזארגן רענט הילף און פארלייכטערונג צו די וועלכע זענען אנגעשטרענגט,

-די זעקס ארגאניזאציעס האבן שוין פון לאנג אן געטוהן די קריטיש". גאווערנער האקול געזאגט
פון באזארגן לעגאלע סערוויסעס צו אומבאשיצטע ניו יארקער, און מיר שטאלצירן זיך  וויכטיגע ארבעט

צו ארבעטן מיט זיי אינאיינעם צו פארברייטערן זייערע פעאיגקייטן צו העלפן טענאנטן לענגאויס דעם  
   "גאנצן סטעיט.

  
     פאלגענדע: די אריין רעכענען  באקומער גרענט

    

דאלער צו   4,076,178געטיילט איסטערן ניו יארק׳, צו-׳ליגעל עיד סָאסייעטי ָאוו נָארט •
   סערווירן דעם קאפיטאל ראיאן און טיילן פון די נארט קאנטרי; 

דאלער צו סערווירן די  3,998,452ויסגעטיילט ניו יארק׳, א-׳ליגעל עיד סָאסייעטי ָאוו מיד •
   ראל ניו יארק און טיילן פון די נארט קאנטרי; סאוטערן טיער, מאוהאק וואלי, צענט 

דאלער צו סערווירן די פינגער  4,515,111אויסגעטיילט  לעגאלע הילף פון מערב ניו יארק, •
    לעיקס און טיילן פון מערב ניו יארק;

    צו סערווירן טייל פון מערב ניו יארק; 3,585,677ויסגעטיילט ׳נעיּבערהּוד ליגעל סערוויסעס׳, א •

דאלער צו סערווירן די  5,591,018אויסגעטיילט   לעגאלע סערוויסעס פון די הודסאן וואלי, •
  הודסאן וואלי; 

צו סערווירן  3,233,564אויסגעטיילט  נעסאוי / סופאלק געזעץ סערוויסעס קאמיטע אינק., •
    לאנג איילענד.

 
  באפעלקערונג  דער פון טיילן יגעבאדערפט מיט ארבעטן  מיט ערפארונג ברייטע האט  ּפראוויידער יעדע

  די וועלן צוגאב אין סערווירן. זיי וועלכע ראיאנען די  אין הויזגעזינדער דינגער  צו  צוטריטליך  גרינג איז  און
 אז  פארזיכערן צו ארגאניזאציעס ארטיגע  אנדערע מיט ארבעטן ּפרָאוויידערס  סערוויס אויסגעוועהלטע
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  דעם פון ראיאנען אלע אין נויטבאדערפטיגע סערווירן צו קומעןבא צו ברייט זענען סערוויסעס זייערע
   סיטי. יארק ניו פון אינדרויסן סטעיט

  

בארבארא סי. גווין, עקזעקיוטיוו דעפיוטי קאמישענער פון דער סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און  
די  "געזאגט,  דיסַאּביליטי הילף, וועלכע טוהט אדמיניסטרירן די לעגאלע הילף גרענטס, האט

פָאנדינג וועט זייער פארברייטערן אומזיסטע לעגאלע הילף פאר טענאנטן זיי צו העלפן אויסמיידן 
מיר זענען דאנקבאר פאר די לעגאלע סערוויסעס   ארויסזעצן און צו קענען בלייבן אין זייערע היימען.

ביליטעט אין קאמיוניטיס ּפרָאוויידערס וועלכע ארבעטן אינאיינעם מיט די סטעיט צו שטיצן הָאוזינג סטא
גאווערנער האקול׳ס באלדיגע שריטן וועלן בלי ספק העלפן פילע ניו יארקער צו   לענגאויס דעם סטעיט. 

  "קענען עפעקטיוו לייזן זייערע סיכסוך׳ער מיט לענדלָארדס און פארבלייבן אין זייערע היימען.
  

נטן קענען זיין אויסגעשטעלט צו טענא"מיטגליד לאטאיע דזשאינער האט געזאגט, -אסעמבלי 
- ארויסזעצונג פראצעדורן וואס קען זיין קאסטן זייער הָאוזינג, זייער ארבעט, זייער צוטריט צו הויכע

קוואליטעט עדיוקעשען און זייער גייסטישע און פיזישע וואוילזיין. צו האבן צוטריט צו לעגאלע ראט איז  
האבן אויסצושטיין ארויסזעצונג פראצעדורן, און עס איז א  קריטיש וויכטיג פאר די פאמיליעס וועלכע 

שטארקע אינוועסטירונג אין פארברייטערן עקאנאמישע יוסטיץ פאר אלע ניו יארקער. איך דאנק  
    "גאווערנער האקול פאר׳ן שטיצן דער איניציאטיוו.

  
,  געזאגט האט  מוי  ליליען  דירעקטאר עקזעקיוטיוו  ׳NY איסטערן-נָארט  פון סָאסייעטי   עיד ׳ליגעל

געלטער צו ׳ליגעל עיד   ERAPהאט אויסגעטיילט די  OTDAמיר זענען גאר שטארק דאנקבאר אז  "
זיכערן איסטערן ניו יארק׳ און אנדערע לעגאלע סערוויסעס ּפרָאוויידערס צו פאר-סָאסייעטי ָאוו נָארט

מיר זענען   מזרח ניו יארק. -פארטרעטערשאפט אין יעדע קאונטי אין צפון-נויטיגע טענאנט -העכסט
  "אנטשלאסן צו פארמיידן היימלאזיגקייט און פארזיכערן הָאוזינג סטאביליטעט נאך דער פאנדעמיע.

    
מיט דער  " לעגאלע הילף פון מערב ניו יארק עקזעקיוטיוו דירעקטאר קענעט פערי האט געזאגט, 

, טוהט דער 2022׳טן 15דערנענטערנדע אפלויף פון דער עוויקשען מארעטאריום אום יאנואר 
ו ׳לָאו  אויסטיילונג פון פָאנדינג דורך דער ניו יארק סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסאּביליטי הילף צ

NY  ׳ אונז ערמעגליכן צו פארברייטערן אונזערע סערוויסעס צו פינאנציעל אנגעשטרענגטע דינגער
וועלכע וואלטן אנדערש אויסגעשטאנען ארויסזעצונג און מעגליך היימלאזיגקייט אויב זיי האבן נישט קיין  

ווערן דורך אונזערע    קאונטיס וועלן קענען בעסער סערווירט  13אטוירני פארטרעטער. טענאנטן אין 
׳ NY אפיסעס אין בעטה, עלמיירע, דזשענעווע, איטאקא, דזשעימסטאון און אליען. אין נאמען פון ׳לָאּו

שטאב און ּבָאורד ָאוו דירעקטָארס און, דאס וויכטיגסטע, די קליענטן וועמען מיר סערווירן, טוה איך 
ר געלעגנהייט צו פארברייטערן אונזערע  פאר אונז צוטיילן דע OTDAאויסדרוקן דאנקבארשאפט צו 

    "סערוויסעס צו אונזערע קאמיוניטיס אין דער פרעצעדענטלאזע צייט.
    

לעגאלע סערוויסעס פון די הודסאן וואלי עקזעקיוטיוו דירעקטאר רעיטשעל האלפערין האט 
זיכערן אז טענאנטן  מיר זענען דאנקבאר פאר׳ן גאווערנער פאר די פָאנדינג און פאר׳ן פאר"געזאגט, 

ווערן געגעבן די געלעגנהייט צו באשטעטיגן זייערע רעכטן בעפאר אזא פשוט׳ע רעכט ווי הָאוזינג ווערט  
פארלוירן. די פָאנדינג וועט אונז ערמעגליכן צו פארברייטערן צוטריט צו יוסטיץ לענגאויס אונזער ראיאן  

באדערפטיגע קאמיוניטיס זיך צו ערהוילן פון די  -יטאון ניו יארק סטעיט און צו קענען ווייטער העלפן נו
   "אנהאלטנדע ווירקונגען פון דער פאנדעמיע.

    
נעסאוי / סופאלק לָאו סערוויסעס קאמיטע אינק. עקזעקיוטיוו דירעקטארין וויקטאריע ָאוק האט  

ייט צו  נעסאוי / סופאלק לָאו סערוויסעס איז גאר שטארק דאנקבאר פאר דער געלעגנה" געזאגט, 
בעסער סערווירן די גרויסע צאל לאנג איילענד טענאנטן וועלכע שטייען אויס ארויסזעצונג אויף די שפירן 

   "פון דער פאנדעמיע, מיט׳ן ציל צו פארמיידן א נייע כוואליע פון היימלאזיגקייט אין אונזער ראיאן.



    
ר לאורען ברין האט געזאגט, ׳נעיּבָארהּוד ליגעל סערוויסעס אינק.׳ עקזעקיוטיוו דירעקטא

לעגאלע סערוויסעס צוזאמענארבעטער זענען   WNY׳נעיּבָארהּוד ליגעל סערוויסעס׳ און אונזער "
נויטיגע -וויכטיגע פָאנדינג וועלכס וועט באזארגן העכסט-אויסערגעווענליך דאנקבאר פאר די קריטיש

אינדיווידועלן און פאמיליעס וועלכע האבן   NYSצוטריט צו יוסטיץ כדי צו פארמיידן היימלאזיגקייט צווישן 
  "געליטן אויסערגעווענליכע פינאנציעלע און געזונטהייט שוועריגקייטן אין לויף פון דער פאנדעמיע.

    
###  
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