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  מוטשענען וועלכע יארקער ניו פאר הילף רענט אין דאלאר מיליאן 100 אנאנסירט האקול גאווערנער
   פינאנציעל זיך

   
   איינקונפט נידעריגע מיט טענאנטס פאר הילף רענט צושטעלן צו אנשליסן זיך קענען קאונטיס

  
 אין זענען וועלכע אדער היימלאזיגקייט אריבער  גייען וועלכע די העלפן צו געווידמעט  זענען געלטער

   עוויקשען פון סכנה
 

מיליאן דאלאר איז דא צו באקומען פאר קאונטיס   100גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז 
לטער סיסטעם צו א קביעות'דיגע היים  צו העלפן היימלאזע מענטשן און פאמיליעס צו פארלאזן די שע

דורכן צושטעלן רענט הילף. די געלטער קענען אויך העלפן ניו יארקער מיט נידעריגע איינקונפט באצאלן  
די ניו יארק סטעיט רענט סָאּפלעמענט פראגראם  זייער רענט און פארמערן זייער האוזינג זיכערהייט.

(New York State Rental Supplement Program  וואס ווערט פארטיילט דורך די אפיס פון )
( וועט  Office of Temporary and Disability Assistance, OTDAצייטווייליגע און דיסעביליטי הילף )

קאונטיס און אין ניו יארק סיטי צו אפפערן   57צושטעלן פינאנצירונג פאר לאקאלע רעגירונגען אין אלע 
ליעס וועלכע גייען יעצט אריבער היימלאזיגקייט אדער זענען אין  רענט הילף פאר מענטשן און פאמי

   באלדיגע סכנה פון פארלירן זייער היים.
   

"עס קומט זיך פאר יעדן איינעם די כבוד הבריות פון האבן א דאך איבערן קאפ, אבער די פאנדעמיע  
האט אויפגעפלאקערט האוזינג אומזיכערהייט און שווער געמאכט פאר פילע ניו יארקער צו באצאלן  

ן שוועל  "מיט אזויפיל מענטשן ווערנדיג געשטופט אויפ  האט גאווערנער האקול געזאגט.זייער רענט", 
זייענדיג די ערשטע פון די סארט אין פילע קאונטיס אינדרויסן פון ניו   –פון היימלאזיגקייט, וועט די הילף 

זיין א דעקל אויפן גרוב צו האלטן מענטשן וואס דינגען היימער צו בלייבן אין זייערע היימער   –יארק סיטי 
   ו באקומען קביעות'דיגע האוזינג." בשעת'ן העלפן די וועלכע זענען אין די שעלטער סיסטעם צ

   
  צו דא פראגראם הילף רענט פינאנצירטע-סטעיט הויפט די יעצט איז פראגראם סָאּפלעמענט רענט די

 איז וואס פראגראם דער רענט. זייער צאלן צו  זיך מוטשענען וועלכע יארקער  ניו פאר באקומען
  מיליאן 68 כמעט צו שטעלט 2022 יאר סקאלעפי  פאר בודזשעט די פון טייל אלץ געווארן אנגענומען

  גאנצע די איבער קאונטיס אנדערע אלע פאר דאלאר מיליאן  32 פון מער און  סיטי יארק ניו פאר דאלאר
  די נאך קומט וואס פראגראם א אנטוויקלען  קענען צו בויגזאמקייט די האבן וועלן קאונטיס סטעיט.

   סערוויסעס. גענוג באקומען נישט האבן עלכעוו  באפעלקערונגען זייערע  פון  באדערפענישן
   

  די פון פראצענט 50 פון  מער נישט פארדינען קענען הילף  רענט די באקומען  ווילן  וועלכע הויזגעזונדער
  דין  און  בארעכטיגט, זיין צו כדי  (AMI Income, Median Area) איינקונפט דורכשניטליכע ארטיגע
  פון האלב ייניגער.וו אדער פראצענט 30 פארדינען וועלכע די פאר אנהויב אין ווערן געגעבן וועט קדימה

 אדער שעלטערס אין  זענען וועלכע מענטשן אדער פאמיליעס פאר ספעציעל  געווידמעט זענען הילף די



 בארעכטיגטע אלע פאר באקומען צו דא  איז פראגראם דער  און היימלאזיגקייט, אריבער גייען
   סטאטוס. אימיגראציע  זייער  פון  אפגעזעהן הויזגעזונדער,

   
  יושר'דיגע לאקאלע די  פון פראצענט  85  ווי אזויפיל פאר  ווערן פינאנצירט  וועלן עססומ הילף רענט

  ביז באצאלן צו אפציע די האבן וועלן  רעגירונגען לאקאלע און (, rent market fair) ווערט מארקעט
 נישט וועט  הילף די  באקומט וואס הויזגעזונד  א קאסעס. לאקאלע נוצנדיג פראצענט  100 ווי אזויפיל

די   רענט. חודש'ליכע זייער פאר איינקונפט פארדינטע הכל סך זייער פון פראצענט  30 פון  מער לןצא
הילף קען נאר גענוצט ווערן פאר בעפארשטייענדע רענט באצאלונגען, און לאקאלע סָאושעל סערוויסעס 

לאקאלע דיסטריקטס וועלן באשטימען די דעקונג פאר חובות וועלכע קענען נאר געצאלט ווערן פון 
  קאסעס.

   
  פארטיילונג א אריינגעבן און  פראגראם דעם אין אנשליסן זיך מוז רעגירונג לאקאלע אדער קאונטי יעדע
  עס אדער באקומען זיי וואס געלטער די  דירעקט  פארטיילן צו  אויסוועהלן קענען זיי .OTDA די צו פלאן

   ארגאניזאציע. חסד אדער קאנטראקטאר אגענטור, פובליק אנדערן אן צו  שיקן ווייטער צו

  

דאס דורכפירונג פון די רענט סָאּפלעמענט פראגראם בויט אויף גאווערנער האקול'ס אגרעסיווע צוגאנג  
צום באשיצן טענאנטס וועלכע ליידן פון עקאנאמישע שוועריגקייטן אלץ רעזולטאט פון די פאנדעמיע.  

צו אויסגלאטן  אויף דעם ערשטן טאג אין אפיס האט גאווערנער האקול אונטערגענומען באלדיגע שריט 
שריט   —( Emergency Rental Assistance Programדי עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם )

ניו   וועלכע האבן געפערטלט די באצאלונגען פאר לענדלארדס איבער א צייט אפשניט פון דריי חודשים.
יארק סטעיט איז יעצט א נאציאנאלע פירער מיט רענט הילף געלטער פארטיילט, מיט די גאנצע סומע  

ביליאן דאלאר אינגאנצן  2.1וואס איז צוגעטיילט געווארן פאר די סטעיט אין אנהויב פון מער פון 
  פארטיילט אדער צוגעזאגט.

  

טיוו דעּפיוטי קאמישאנער בארבארע סי. גווין  אפיס פון צייטווייליגע און דיסעביליטי הילף עקזעקיו 
"די עקאנאמישע חורבן אנגעזייט דורך די גלאבאלע פאנדעמיע האט אויפגעדעקט די  האט געזאגט, 

שוועריגקייטן פון אזויפיל ניו יארקער, אריינרעכענענדיג פון די וועלכע זענען אויפן שוועל פון  
ר וועלן העלפן קאונטיס צו ברענגען מער איינצלנע היימלאזיגקייט אדער שוין היימלאז. די געלטע

מענטשן און פאמיליעס אריבער פון היימלאזע שעלטערס צו קביעות'דיגע האוזינג און צושטעלן א  
זיכערהייט נעץ צו פארמיידן פון הויזגעזינדער מיט נידעריגע איינקונפט פון אריינפאלן אין האוזינג  

איך טוה אפלאדירן גאווערנער האקול'ס פירערשאפט מיטן העלפן  אומזיכערהייט אדער היימלאזיגקייט. 
מאכן די רענט הילף א רעאליטעט פאר די הויזגעזונדער וועלכע מוטשענען זיך איבער אונזער גאנצע 

  סטעיט." 
  

( Department of Social Services, DSSניו יארק סיטי סָאושעל סערוויסעס דעּפארטמענט ) 
"אדרעסירן די פראבלעם פון היימלאזיגקייט אין די גאנצע  קאמישאנער סטיווען בענקס האט געזאגט, 

סטעיט פארלאנגט א ברייטע צוגאנג וואס איז קאנצעטרירט אויפן פארמיידן היימלאזיגקייט ווען אימער  
און רעסארסן וואס   מעגליך בשעת'ן אויך צושטעלן פאר די וועלכע גייען אריבער היימלאזיגקייט די כלים

פעהלן זיך אויס צו ארויסגיין פון שעלטער און זיך אריינציהען אין קביעות'דיגע האוזינג. "די היינטיגע  
וויכטיגע אנאנס געמאכט דורך גאווערנער האקול שטעלט צו פאר אונזער סיטי די וויכטיגע געלטער וואס 

,  NYC DSSט וואס מיר האבן שוין געמאכט ביי די זי דארף וועלכע וועלן בויען אויף די וויכטיגע פארשרי
. מיר  2014ניו יארקער אין נויט מיט קביעות'דיגע האוזינג זינט  175,000פארבינדנדיג מער פון  

באדאנקען די גאווערנער און אלע אונזערע שותפים אין אלבאני פאר זייער הילף אין שטיצע פון אונזער 
קער וועלכע גייען אריבער היימלאזיגקייט צו סטאביליזירן זייערע  געמיינזאמע מיסיע צו העלפן ניו יאר

   לעבנס און זיך צוריקקערן צו לעבן זעלבסטשטענדיגערהייט." 

  



אין נאוועמבער האט ניו יארק סטעיט אריינגעגעבן אן אפליקאציע צו די פאראייניגטע שטאטן טרעזשורי  
מיליאן דאלאר. דערווייל פירט די סטעיט   996( פאר נאך Department of Treasuryדעּפארטמענט )

  25אקטיווערהייט דורך עטליכע אינטערנעמונגען צו באשיצן טענאנטס, אריינרעכענענדיג דאס צושטעלן 
נויטיגע  -מיליאן דאלאר אין פינאנצירונג פאר אומזיסטע לעגאלע סערוויסעס פאר טענאנטס און א גאר

ר סומעס דורך די פאמיליע היימלאזיגקייט און עוויקשען באשיצונג העכערונג אין רענט ווַאוטשע
א דאנק א   —(, וועלכע Family Homeless and Eviction Protection Supplementסָאּפלעמענט )

וועט יעצט העלפן מער פאמיליעס צו   – געזעץ אונטערגעשריבן דורך גאווערנער האקול לעצטע וואך 
  פארמיידן עוויקשען.
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