
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/3/2022אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 
 

מיליאן דאלערדיגן   539גאווערנער האקול אנאנסירט אפליקאציעס ווערן איצט אנגענומען פא דעם 
צאלן,  -היים אייגנטימער הילף קאסע פאר בארעכטיגטע היים אייגנטימער ריזיקירט אויף נישט 

 פארקלאוזשער, אדער ארויסזעצונג  
  

יכטערונג פאר ניו יארקער מיט  פראגראם בויט אויף פארשפרעכונג צו באזארגן עקאנאמישע פארלי
מעסיגע איינקונפט און וועלכע זענען פינאנציעל באטראפן געווארן דורך דער  -ווייניגע אדער מיטל

 פאנדעמיע, זיי צו העלפן פארבלייבן אין זייערע היימען  
  

אדער   www.nyhomeownerfund.orgָאנליין אפליקאציע ּפָארטעל פאראן אין צען שפראכן ביי  
היים אייגנטימער הילף פָאנד קָאל צענטער כדי זיך צו אנווענדן   NYSפארבינדט אייך מיט דעם 

  NYHAF-77-844-1 אויף
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז אפליקאציעס ווערן איצט אנגענומען פאר דעם ניו יארק  
מיליאן  539פראגראם וואס וועט באזארגן ביז (, א NYS HAFסטעיט היים אייגנטימער הילף פָאנד ) 

דאלער אין הילף אדער אנדערע דירעקטע שטיצע צו העלפן בארעכטיגט היים אייגנטימער וועלכע זענען  
צאלן, פארקלאוזשער, אדער ארויסזעצונג צוליב פינאנציעלע שוועריגקייטן -אין געפאר פאר נישט 

עס -ז געווען דער ערשטער סטעיט אין לאנד צו באקומען יופאראורזאכט דורך דער פאנדעמיע. ניו יארק אי
   טרעזשורי דעפארטמענט באשטעטיגונג איינצופירן איר פראגראם. 

  
״פאר פילע איז דאס קויפן א היים די גרעסטע קוואל פון עקאנאמישע און סאציעלע סטאביליטעט, און  

איז א   — צו ווערן באשטעטיגט דער ערשטער אין לאנד  —אונזער היים אייגנטימער הילף פָאנד  
וויכטיגע מיטל צו העלפן פארלייכטערן די ווייטאג פון דער פאנדעמיע וואס ווערט געשפירט -קריטיש

האט  אומפראפארציאנעל אין רּורעל קאמיוניטיס, קאמיוניטיס פון קאליר, און אימיגראנטן קאמיוניטיס,״ 
ט פארזעצן ווייטער צו שטיין מיט היים ״מיין אדמיניסטראציע ווע גאווערנער האקול געזאגט.

אייגנטימער, דינגער און אלע ניו יארקער אויף יעדן טריט און שריט אלס טייל פון אונזער עקאנאמישע  
   ערהוילונג.״

  

ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,  -ניו יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל קאמישענער רוט
בירגער אויף אנצוהאלטן זייערע הייזער וועט -מיר טוען איצט צו העלפן אונזערע ניו יארקער מיט״וואס 

ביישטייערן צו איר  באווירקן אויף קאמיוניטיס און אונזער סטעיט פאר פילע קומענדיגע דורות דורך 
לעבהאפטקייט און בויען צוקונפטיגע סוקסעסן. מיר קענען נישט און מיר וועלן נישט שטיין ביי דער זייט 

פארמאגערשאפט און עקאנאמישע געווינסן ווערן געדראעט אין היסטאריש אומגינציגע  -בשעת היים
-לעגאלע סערוויסעס און קאמיוניטי קאמיוניטיס. ארבעטן אינאיינעם מיט אונזערע צוזאמענארבעטער אין

פראגראם צו   באזירטע הָאוזינג ארגאניזאציעס, האבן מיר געאייגנט דער היים אייגנטימער הילף פָאנד
העלפן אונזער ריזיקירט פאמיליעס אין יעדן ווינקל פון דעם סטעיט אויף זיך אויפריכטן פינאנציעלע  

 סטאביליטעט.״ 
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nyhomeownerfund.org%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd87a6fb192b74e21d22d08d9cee78bba%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637768316754333091%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3dJPy1ZdGKL%2FnE7Ngr0AFghfEKs%2BVNVGcrpkTf3HQwk%3D&reserved=0


פאנדעמיע טוט ווייטער  19-קָאוויד״אזוי ווי דער עימס האט געזאגט, אטוירני גענעראל לעטישע דזש 
וויכטיג אז היים אייגנטימער  -אנמאכן חורבנות אויף די געזונט און בערזלען פון ניו יארקער, איז קריטיש

יין ווערן געשאנקען די פארלייכטערונג אין וואס זיי נויטיגן זיך.״ ״דער היים אייגנטימער הילף פָאנד וועט ג
א ווייטן וועג אין העלפן היים אייגנטימער אדורכגיין דעם קריזיס, אבער עס איז העכסט נויטיג אז די  

געלטער ווערן געניצט אויף צו שטיצן נישט ערזעצן די מָארטגעדזש אינדוסטריע׳ס אייגענע באמיאונגען צו  
אינפארסירונג איינהייט, וועט  העלפן אנגעשטרענגטע היים אייגנטימער. דורך אונזער נייער מָארטגעדזש

מיין אפיס פארזיכערן אז די געלטער גייען וואו זיי זענען נויטיג און קענען באשיצן ווי מער היים  
  אייגנטימער וואס מעגליך.״

  

 NYS(, HCRאויסגעשטעלט און אדמיניסטרירט דורך ׳ניו יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ )
HAF אייגנטימער מיט קלענערע צו מיטלמעסיגע איינקונפט און וועלכע זענען   צילט אויף היים

הינטערשטעליג אויף צו באצאלן די מָארטגעדזש, ּפרָאּפערטי טעקסעס, און וואסער און סּוער ּבילס. דער  
ָאּפ אדער קָאנדָא יּוניטס וועלכע זענען הינטערשטעליג  -פראגראם איז אויך אפן צו אייגנטימער פון קאָ 

ויף מעינטענענס אפצאל, און פאבריצירטע היים אייגנטימער הינטערשטעליג אויף פארמעגנס הלוואות,  א
 ריטעיל אפצאלונג קאנטראקטן אדער לַאט רענט.  

  

אפליקאנטן קענען אויך מעגליך באקומען פינאנציעלע הילף זיך צוריקצוכאפן אויף פארפעלטע הָאוזינג 
באצאלונגען, צו רעדוצירן מָארטגעדזש חובות כדי צו מאכן מָארטגעדזש באצאלונגען מער צוגענגליך, און  

טיגע הָאוזינג  היים אייגנטימער וועלכע זענען ארבעטסלאז, הילף אויף ביז זעקס חדשים צוקונפ
 באצאלונגען.  

  

HCR   ארבעט אויך אין צוזאמענארבעט מיט דעם אפיס פון דעם ניו יארק סטעיט אטוירני גענעראל׳ס
מָארטגעדזש אינפארסירונג איינהייט צו אדוואקירן מיט מָארטגעדזש אויסבארגער און מָארטגעדזש  

סארטן פארלייכטערונג וואס איז פאראן  סערוויסער צו פארזיכערן אז היים אייגנטימער באקומען אלע 
אונטער פעדעראלע און סטעיט כללים. דאס קען אנטהאלטן פארלענגערטע מָארטגעדזש טערמינען,  

- אפשטופן פארפעלטע באצאלונגען אדער געדולד סומעס )׳פָארבירענס׳(, און נידעריגע אינטערעסט
 ראטעס צו רעדוצירן חודש׳ליכע באצאלונגען.  

  

וועט אפערירן מאנטאג ביז  —NYHAF-77-844 (9423-776-844 ) —קָאל צענטער  HAF NYSדער 
וויכטיגע  -אוונט ארויסצוהעלפן היים אייגנטימער און באזארגן קריטיש 8אינדערפרי ביז  7שבת פון 

 אינפארמאציע איבער דעם פראגראם און אנווייזונגען וויאזוי זיך צו ווענדן.  

  

אפט געפרעגטע  אנטהאלט  —  www.nyhomeownerfund.org —וועבזייטל  HAF NYSדער 
כדי אז אפליקאנטן   ליסטע- דאקומענט טשעק, און א טריט אפליקאציע וועגווייזער-ביי-א טריט, פראגעס

גט ווערן אויף אריינצוגעבן זייער ווייסן וואספארא באווייז דאקומענטן עס וועט מעגליך פארלאנ
 אפליקאציע.  

  
, פראגראם וועבזייטל HAF NYSפאריגע חודש האט גאווערנער האקול אנאנסירט דער אנהויב פון דעם 

ס העלפט אויסשולן  שפראכיגע מארקעטינג קאמפיין וועלכע ע-אן אינפארמאציע קָאל צענטער, און א פיל
היים אייגנטימער איבער דעם פראגראם און פארזיכערט אז אלע בארעכטיגטע ניו יארקער, איבערהויפט  

 ענגליש רעדנדע הויזגעזינדער, זענען גרייט און פעאיג אויף זיך צו ווענדן.  - די אין נישט

  

רט א מער גלאטיגע  אויספלאני HCRדורך אונטערזוכן פריערדיגע הילף סטעיט פראגראמען, האט 
אפליקאציע צו פארזיכערן אז דער פראצעס איז איינפאך און גרינג פאר היים אייגנטימער צו נאוויגירן.  

 עפעקטיווקייטן רעכענען אריין: 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nyhomeownerfund.org%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd87a6fb192b74e21d22d08d9cee78bba%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637768316754333091%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3dJPy1ZdGKL%2FnE7Ngr0AFghfEKs%2BVNVGcrpkTf3HQwk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyhomeownerfund.org%2Ffaqs&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd87a6fb192b74e21d22d08d9cee78bba%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637768316754343046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nsPqLHRgS1Gm8wa49%2F%2FSfPMGVLdOpBohR%2FRlwFshWAg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyhomeownerfund.org%2Ffaqs&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd87a6fb192b74e21d22d08d9cee78bba%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637768316754343046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nsPqLHRgS1Gm8wa49%2F%2FSfPMGVLdOpBohR%2FRlwFshWAg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyhomeownerfund.org%2Fapplication-guide&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd87a6fb192b74e21d22d08d9cee78bba%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637768316754343046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=X3R7GNqLrhZS7JXtznBPr4ITpWF9x6dae8dtqx3k4JM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstatic1.squarespace.com%2Fstatic%2F613ceafc68a4c91bda9cab88%2Ft%2F61931f96a6d6b05eb2c00cfb%2F1637031831842%2FNYC%25E2%2580%2593HAF%2520Documents%2520Checklist%252011.15.2021vB.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd87a6fb192b74e21d22d08d9cee78bba%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637768316754353003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pTvBKg7%2BjjVKyNQ9W7gEje%2B3vPEqwxd0dJCwbpAUWeQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyhomeownerfund.org%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd87a6fb192b74e21d22d08d9cee78bba%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637768316754353003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=itL6WP8ORfQ5dK0VeSH2WVg7pBigf3p5wJQAqpxqoL0%3D&reserved=0


פארטיי באשטעטיגונג טעכנאלאגיעס וועלכע טוען -סטאנדארט, דריטע-אויסניצן עטליכע אינדוסטריע· 
פעסטשטעלן אפליקאנט אידענטיפיקאציע און / אדער פארמאגערשאפט, און קען באגרעניצן די צאל  

 דאקומענטן וואס א היים אייגנטימער דארף איינגעבן אלס טייל פון דער אפליקאציע.  
ן פאר דער אפליקאציע צו ווערן אנגעהויבן, אפגעשטעלט אויף א וויילע, און ווייטער ערמעגליכ· 

 פארגעזעצט שפעטער אן צו פארלירן די אינפארמאציע שוין פון פריער אריינגעלייגט.  
· אננעמען אונטערגעשריבענע באשטעטיגונגען פון אפליקאנטן צו מינימיזירן די צאל דאקומענטן וואס זיי  

 ינגעבן. דארפן ארי

  

כדי צו מאכן דעם אפליקאציע פראצעס צוגענגליך פאר אלע היים אייגנטימער, און ארויסצוהעלפן אזעלכע 
 HCRשפראך פליסיגקייט, האט -מיט באגרעניצטע צוטריט צו טעכנאלאגיע אדער באגרעניצטע ענגלישע

 געמאכט די פאלגענדע צופאסונגען:  

· אפליקאנטן קענען געבן ערלויבעניש פאר א קרוב אדער אנדערע שטעלפארטרעטער איינצוגעבן אן 
אפליקאציע אויף זייער חשבון און פארזעצן ווייטער צו קאמוניקירן דירעקט מיט פראגראם שטאב 

 מיטגלידער אויף נאכצושפירן דעם סטאטוס פון דער אפליקאציע.  
 ·NYS HAF  הָאוזינג יעוץ און לעגאלע סערוויסעס   70נעץ פון איבער האט זיך אנגעשלאסן מיט א

צו ערמעגליכן דירעקט צוטריט צו דער ָאנליין אפליקאציע ּפָארטעל און וועלכע וועלן באזארגער 
 קענען איינגעבן מערערע אפליקאציעס לטובת זייערע קליענטן.  

קָאל צענטער און זיך ווענדן דורכ׳ן  NYS HAFמיט דעם   · היים אייגנטימער קענען זיך פארבינדן
 טעלעפאן.  

אראביש,  · דאס וועבזייטל און שטיצנדע מאטעריאל זענען צו באקומען אין ענגליש און נאך צען שפראכן: 
קרעאל, איטאליעניש, קארעאניש, מאנאדארין )כינעזיש(, פויליש, רוסיש,  -בענגאליש, האיטיש

 און שפאניש.  אידיש,  
קרעָאל, -אראביש, בענגַאליש, הַאיטישענגליש, די ָאנליין אפליקאציע קען מען באקומען אין · 

   און שפאניש. עברית, איטאליעניש, קארעאניש, מאנדארין )כינעזיש(, פויליש, רוסיש, 
 דער קָאל צענטער וועט קענען ארויסהעלפן מיט שפראך איבערזעצונג פאר סיי וועלכע אפליקאציע  · 

מאביליזירט אן אוטריטש און   HCRזינט דאס אויסמעלדן דעם פראגראם אין אנהייב דעצעמבער, האט 
שטאנען  אויסשול קאמפיין דירעקטירט צו באדערפטיגע היים אייגנטימער צו פארזיכערן אז זיי האבן פאר

דעם פראגראם און זענען גרייט געווען זיך צו ווענדן. דאס נעמט אריין דאס מאביליזירן א מאנשאפט פון 
באזירטע ארגאניזאציעס, דעקנדיג יעדע ראיאן פון דעם סטעיט, צו ארבעטן מיט זייער -קאמיוניטי  23

אינטערעס זענען די וועלכע   געצילטע גרופעס פון איינגעשטעלט היים אייגנטימער. ערטער פון ספעציעלע 
זענען היסטאריש געווען אויסגעשטעלט צו הָאוזינג דיסקרימינאציע, ערטער וואו היים אייגנטימער האבן 

- מעגליך באגרעניצטע צוטריט צום אינטערנעט, און קאמיוניטיס וואו עס טרעפט זיך א הויכע מאס היים
 אנגעשטרענגקייט.  פארמאגערשאפט 

  

סטעיט׳יגע פילשפראכיגע מארקעטינג קאמפיין געשאפן געווארן אין א באמיאונג צו  -גאנץ  אין צוגאב איז א
דערגרייכן באדערפטיגע היים אייגנטימער אין זייער אייגן שפראך דורך צוטרויליכע מידיע אויסגאבעס אין  

 קאמיוניטיס וואו ענגליש איז נישט זייער הויפט שפראך.  

  

, א נָאנּפרָאפיט  סי-על-עלפראגראם ווערט אנגעפירט דורך ׳סוסטעינעבעל נייבערהודס׳  HAF NYSדער 
קאמיוניטי אנטוויקלונג פינאנציעלע אינסטיטוציע אויסגעקליבן דורך א פארמעסטערישע פארלאנג פאר  
פארשלאגן. ׳סוסטעינעבעל נייבערהודס׳ האט ברייטע ערפארונג אנצופירן פארקלאוזשער אפהאלט און  

 ארלוסט לינדערונג פראגראמען לענגאויס דעם סטעיט.  פ

  

  עקסעקיוטיוו דירעקטאר קריסטי פיעלע האט געזאגט,/   CEO׳סוסטעינעבעל נייבערהודס׳ 
וועלן  קָאוויד״טויזנטער היים אייגנטימער מיט קלענערע איינקונפטן וועלכע מוטשען זיך פינאנציעל צוליב  

איצט באקומען די פארלייכטערונג אין וואס זיי נויטיגן זיך דרינגענד, א דאנק דער ניו יארק סטעיט היים 



אפ אדער אן  -קאנדאמיניום, א קא  אייגנטימער הילף פָאנד. צי איר וואוינט אין א פאבריצירטע היים, א
פאמיליע הויז מוטיגן מיר אייך זיך צו ווענדן ווי פריער מעגליך צו באקומען הילף. עס איז דרינגענד  -איינציג

ערטער, טראץ די  -אז מיר זאלן קענען העלפן ווי מער פאמיליעס מעגליך צו קענען האלטן זייערע וואוין
יע. מיר דאנקען גאווערנאר האקול פאר איר פירערשאפט און  שעדליכע ווירקונגען פון דער פאנדעמ

 טריישאפט.״ 
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