
 
 גאווערנאר קעטי האקול   11/29/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלאר אין וואסער יוטיליטי הילף פאר ניו יארקער   70גאווערנער האקול אנאנסירט כמעט 
  מיט נידעריגע איינקונפט

   
צו העלפן הויזגעזינדער וועלכע   1מיליאן דאלאר דא צו באקומען פון דעצעמבער  69מער פון 

  מוטשענען זיך צו באצאלן אלטע טרונקן וואסער און אפלויף וואסער בילס
   

פעדעראלע געלטער צו העלפן מענטשן און פאמיליעס שטייענדיג בעפארן אפגעהאקט ווערן ווען די 
  יוטיליטי אפהאקונג מָארעטָאריום לויפט אפ

   
מיליאן דאלאר אין פעדעראלע געלטער וועלן זיין   69.8גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז 

צו העלפן ניו יארקער מיט נידעריגע איינקונפט צו באצאלן אלטע   1צו באקומען אנגעהויבן פון דעצעמבער 
בילס פאר טרונקן וואסער און אפלויף וואסער. דער נידעריגע איינקונפט הויזגעזונד וואסער הילף  

אויסגעטיילט דורך די   – ( Low-Income Household Water Assistance Programפראגראם )
 Office of Temporary and Disabilityסטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסעביליטי הילף )

Assistance, OTDA ) –   $2,500שטעלט צו פאר בארעכטיגטע מענטשן און פאמיליעס ביז אזויפיל ווי  
י צו העלפן פארמיידן אז זייערע  פאר אפלויף וואסער חובות זי $2,500פאר טרונקן וואסער חובות און 

וואס האלט צוריק פון יוטיליטי פירמעס צו   –סערוויסעס זאלן אפגעהאקט ווערן ווען די מָארעטָאריום 
  וואס לויפט אפ קומענדיגע חודש. –אפהאקן סערוויסעס 

   
ט, זאלן "אזוי ווי ניו יארקער קערן זיך צוריק פון די חורבנות וואס די פאנדעמיע האט אנגעברענג

הויזגעזינדער קיינמאל נישט איבערגעלאזט ווערן זיך צו וואונדערן אויב זיי וועלן זיך קענען ערלויבן  
"אין לויף פון די   האט גאווערנער האקול געזאגט.קריטישע יוטיליטיס ווי וואסער און אפלויף סערוויס", 

געווארן א שטרויכלונג פאר די פינאנציעלע  פאנדעמיע, איז די מעגליכקייט זיך צו ערלויבן יוטיליטי צו אפט 
סטאביליטעט פון א הויזגעזונד. די הילף וועט העלפן פארזיכערן אז ניו יארקער דארפן זיך נישט זארגן אז  

  זיי וועלן פארלירן די וויכטיגע זאכן אין די צייט ווען זיי מוטשענען זיך צו דעקן זייערע אויסגאבן." 
   

דער נידעריגע איינקונפט הויזגעזונד וואסער הילף פראגראם איז געווידמעט פאר הויזגעזינדער מיט  
באזונדערס אזעלכע וועלכע צאלן א הויכע טייל פון זייער איינקונפט פאר טרונקן   —נידעריגע איינקונפט 

  105,000רך וואסער און אפלויף וואסער סערוויסעס. דער פראגראם איז ערווארטעט צו דינען בע
הויזגעזינדער איבערן סטעיט. די געלטער זענען געווידמעט פאר אזעלכע הויזגעזינדער וועלכע האבן  

טעג צוריק, און עס וועט   20סערוויס בילס וועלכע האבן געדארפט באצאלט ווערן צום ווייניגסטנס 
  געצאלט ווערן דירעקט פאר די יוטיליטי פירמע.

   
(, איז בארעכטיגונג  Home Energy Assistance Programגיע הילף פראגראם )אזוי ווי די היים ענער

געוואנדן אויף איינקונפט, צאל הויזגעזונד מיטגלידער און אויף די סומע וואס איז שולדיג. צום ביישפיל, א  
גער  אדער ווייני $5,249הויזגעזונד מיט פיר מיטגלידער דארף האבן א סך הכל חודש'ליכע איינקונפט פון  

   צו זיין בארעכטיגט.



   
OTDA  ,די קאסטן פון וואסער און  עקזעקיוטיוו דעּפיוטי קאמישאנער בארבארע גווין האט געזאגט"

אפלויף סערוויס איז בלויז נאך אן אויסגאב וואס קען ארויפלייגן אן עול אויף הויזגעזינדער וועלכע  
מוטשענען זיך שוין סיי ווי. די צייטליכע געלטער וועלן העלפן פאמיליעס און איינצלנע מענטשן מיט 

ט ווען מיר זוכן אלע זיך צו פאראויס רוקן פון די  נידעריגע איינקונפט צוריקצוצאלן די חוב אין די ציי
נעגאטיווע פינאנציעלע קאנסעקווענצן וואס אזויפיל האבן דורכגעמאכט אלץ רעזולטאט פון די פובליק  

  געזונטהייט קריזיס." 
  

"מיט דעם וואס די מָארעטָאריום אויף וואסער אפהאקונגען   געזאגט, האט קלַארק איוועט קאנגרעספרוי
ענדיגט זיך, טוה איך ווארעם אפלאדירן די גאר נויטיגע געלטער פאר ניו יארקער מיט נידעריגע איינקונפט  

וועלכע פארמעסטן זיך מיט שוועריגקייטן מיט זייערע אלטע טרונקן און אפלויף וואסער בילס. צוטריט צו  
און צו אפלויף וואסער פאר יעדן איינעם קען נישט זיין בלויז א וואונטש, עס מוז זיין די   טרונקן וואסער

מינימום וואס עס קומט זיך פאר אונזערע קאמיוניטיס און די סטאנדארט וואס מיר מוזן צושטעלן. און די  
איבערקומען   טערמיניגע איינפלוס אויף אלע ניו יארקער וועלכע ארבעטן צו-שטיצע וועט האבן א לאנג

. איך בין גאר שטאלץ צו  19-פינאנציעלע שוועריגקייטן, אריינרעכענענדיג די קאנסעקווענצן פון קאוויד
זעהן אונזער סטעיט זיך דערנענטערנדיג צו באשיצן מענטשן'ס רעכט צו וואסער איינמאל פאר אלעמאל  

ריט צו וואסער פאר בערך אין דאס לאנד. מיר טוהען דאס מענטשליכע זאך מיטן פרעזערווירן צוט
הויזגעזינדער איבערן סטעיט דורך די געלטער, און איך באדאנק גאווערנאר האקול פאר איר  105,000

פירערשאפט און שתדלנות אויף די וויכטיגע נושא. איך קוק ארויס ווייטער צו פירן די קאמף פאר וואסער  
  צוטריט פאר יעדן." 

  

"די מעגליכקייט זיך צו ערלויבן וואסער איז א שוועריגקייט  קאנגרעסמאן ּפאול טאנקאו האט געזאגט, 
פובליק געזונטהייט   19- פאר פילע ניו יארקע פאמיליעס, און עס איז געווארן נאר שווערער דורך די קאוויד
קאוויד הילף   קריזיס. קאנגרעס האט צוגעשטעלט וואסער יוטיליטי הילף געלטער אין לעצטיגע 

פעקעדזשעס, און איך וועלן פארזעצן צו שטופן פאר פעדעראלע געלטער וועלכע מאכן זיכער אז יעדער  
אמעריקאנער האט צוטריט צו זיכערע און ריינע וואסער. איך טוה אפלאדירן גאווערנער האקול'ס שריט צו 

ערלויבן די לעבנסוויכטיגע וואסער   צושטעלן די גאר נויטיגע הילף פאר די וועלכע מוטשענען זיך זיך צו
  סערוויסעס." 

  

"די פעדעראל געלטער וועלן צושטעלן קריטישע   געזאגט, האט רייס קעטלין קאנגרעספרוי
ערלייכטערונג פאר הויזגעזינדער וועלכע מוטשענען זיך, זיי העלפנדיג פארמיידן טרונקן וואסער און  

אפלויף וואסער אפהאקונגען. איך טוה אויסלויבן די גאווערנער פארן ברענגען די געלטער אין די צייט וואס  
ק סטעיט ערהוילן זיך נאכאלץ פון די עקאנאמישע קאנסעקווענצן פון די  פילע פאמיליעס איבער ניו יאר

  פאנדעמיע." 

  

"די אנגייענדע פאנדעמיע האט אנטפלעקט די  סטעיט סענאטאר ראקסען דזש. ּפערסאד האט געזאגט, 
פלאגענישן פון אזויפיל ניו יארקער. די קריטישע געלטער וועלן צושטעלן צייטליכע הילף פאר די  

זינדער וועלכע זענען געווארן הונטערשטעליג מיט זייערע יוטיליטי בילס כדי זיי זאלן זיך קענען  הויזגע
שטעלן אויפן וועג צו ערהוילונג. איך טוה אפלאדירן גאווערנער האקול'ס פירערשאפט אזוי ווי מיר זעצן  

  זיס." פאר צו דורכשוויצן די עקאנאמישע קאנסעקווענצן פון די גלאבאלע געזונטהייט קרי
  

"פאמיליעס איבערן סטעיט מוטשענען זיך  אסעמבלי מיטגלידערין לינדע ב. ראזענטאל האט געזאגט, 
ווייטער צו צאלן רענט, צו דעקן יוטיליטיס און צו שטעלן ברויט אויפן טיש, עס מאכנדיג אזויפיל מער  

קריטיש אז ניו יארק זאל צושטעלן הילף פאר די וועלכע זענען אין נויט. כאטש פאמיליעס זענען צייטווייליג  
טי אפהאקונג מָארעטָאריום, דאך פעהלט אויס קאנקרעטע הילף צו  באשיצט געווען אונטער א יוטילי

העלפן פאמיליעס באצאלן אלטע בילס און פארמיידן יוטיליטיס פון אפגעהאקט ווערן בקרוב נאך די  



מָארעטָאריום לויפט אפ. די גאר נויטיגע געלטער פון די פעדעראלע רעגירונג וועט זיין א רעטונג'ס שטריק 
וועלכע זענען הונטערשטעליג מיט טרונקען וואסער און אפלויף וואסער יוטיליטי בילס און    פאר ניו יארקער

  זיי צו העלפן זיך צוריקצושטעלן אויף די פיס." 
   

.  1אפליקאציעס וועלן אנגענומען ווערן דורך די אינטערנעט און דורך די פאסט אנגעהויבן פון דעצעמבער 
. די  otda.ny.gov/lihwapנדיג איבער וויאזוי צו אּפלייען, באזוכט פאר מער אינפארמאציע, אריינרעכענע

 Home Energy Assistanceוועלכע זענען אייגעשריבן אין די היים ענערגיע הילף פראגראם )
Program( די סָאּפלעמענטעל נוטרישען הילף פראגראם/פּוד סטעמּפס ,)Supplemental Nutrition 

Assistance Program( באקומען צייטווייליגע הילף ,)Temporary Assistance  דער מענטשן וואס )
( זענען  Supplemental Security Incomeוואוינען אליין און באקומען צוגאבליכע סעקיוריטי איינקונפט )

   בארעכטיגט לויט די קאטעגאריע, אבער זיי דארפן נאכאלץ אּפלייען צו באקומען הילף.
   

דייטן אן אז די צאל הויזגעזינדער מיט אלטע וואסער בילס קענען    OTDAאנקעטעס דורכגעפירט דורך די 
פראצענט אין טייל ראיאנען פון די סטעיט, מיט דורכשניטליכע חובות פון בערך   15זיך ציהען פון בערך 

פער   $1,200. איבערן לאנד איז די דורכשניטליכע טרונקן וואסער און אפלויף וואסער ביל צוזאמען $250
  (.Department of Laborסטאטיסטיקס פון די פאראייניגטע שטאטן לעיבאר דעּפארטמענט )יאר, לויט 

   
טרונקן וואסער און אפלויף וואסער זענען יוטיליטי פארבינדונגען וועלכע זענען באשיצט אונטער די  

אבן אויך  יוטיליטי אפהאקונג מארעטאריום וועלכע ציהט זיך ביז סוף דעצעמבער. רעגולירטע יוטיליטיס ה
צוגעשטיצט צו אפשטופן סיי וועלכע סערוויס אפהאקונגען וועלכע דארפן צו פארקומען ביז נאך די נייע  

  יאר האלידעיס.
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