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גאווערנאר קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט געמיינזאמע בריוו צו יו-עס טרעזשורי וואס רופט פאר נאך פעדעראלע
רענט פארלייכטערונג
ניו יארק סטעיט ,קאליפארניע ,ניו דזשערזי ,און אילינאי שיקן געמיינזאמע בריוו צו טרעזשורי
סעקרעטאר דזשענעט יעלען וואס הייבט ארויס קריטיש-וויכטיגער נויט פאר פינאנצירונג
איבער  85,000אפליקאציעס פאר רענט הילף זענען פארבליבן אין ניו יארק
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז ניו יארק סטעיט וועט אינאיינעם מיט קאליפארניע און
ניו דזשערזי רופן אויפ׳ן פעדעראלער רעגירונג צו פריאריטיזירן נאך רענט פארלייכטערונג געלטער פאר
סטעיטס מיט הויכע צאלן טענאנטן און וועלכע זענען שוין אויסגעלאפן די ערשטע פעדעראלע
אויסטיילונג .היינט האט גאווערנער האקול ,ניו דזשערזי גאווערנער פיל מורפי ,קאליפארניע גאווערנער
געווין נוסאם און אילינאי גאווערנער דזשי-בי פריצקער געשיקט א געמיינזאמע בריוו צו יו-עס טרעזשורי
סעקרעטאר דזשענעט יעלען ,שטארק צו בעטן ביים דעפארטמענט אויף איבערצוקוקן אירע מעטאדן
פאר ווידער-אלאקירן רענט פארלייכטערונג געלטער אויף כדי צו באקומען הילף פאר סטעיטס וואו דע
פארלאנג און דרינגענדע נויט פאר הילף איז דער גרעסטער.
״פון אנהויב פון מיין אדמיניסטראציע ,האב איך צוגעזאגט צוצושטעלן פארלייכטערונג פאר
אנגעשטרענגטע טענאנטן און לענדלאָ רדס וועלכע ערהוילן זיך נאך פון דער פאנדעמיע,״ האט
גאווערנער האקול געזאגט .״זינט דאן ,האבן מיר ארויסגעזען פון טיר איבער  1.3ביליאן דאלער אין
רענט פארלייכטערונג ,צוגעשטעלט  100מיליאן דאלער אין רענט הילף הוספות ,אונטערגעשריבן א
געהעכערטע סומע אין רענט וואוטשער סומעס אלס געזעץ ,אינוועסטירט  25מיליאן דאלער פאר
אומזיסטע לעגאלע סערוויסעס פאר טענאנטן ,און אויפגעדעקט א צאל דרייסטע ,דערגרייכבארע
פארשלאגן צו אדרעסירן סיסטעמישע האָ וזינג נויט .דאך איז דער שווערער ווירקליכקייט אז עס געפונען
זיך נאך צופיל ניו יארקער וועלכע נויטיגן זיך אין האָ וזינג הילף .מיר זענען אנטוישט אין די סומע
צוגעגעבענע רענט פארלייכטערונג געלטער צו באקומען פון די יו-עס טרעזשורי צו ווערן ווידער-
אויסגעטיילט פאר ניו יארק ,און וויבאלד אונזער עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם ּפאָ רטעל האט זיך
ווידער געעפנט די וואך ,בעט איך פון דער טרעזשורי נאכאמאל איבערצוקוקן דעם פראצעס .עס איז
העכסט-נייטיג אז מיר געבן נישט פאר אנגעשטרענגטע טענאנטן און לענדלאָ רדס פאלשע האפענונג
פאר לאנג-ערווארטעטע פינאנציעלע פארלייכטערונג ווען — אן פעדעראלע אינטערווענץ — איז נישט
פאראן מער קיין פינאנצירונג זיי צו שטיצן ,און איך דאנק קאליפארניע ,ניו דזשערזי און אילינאי פאר זיך
אנשליסן אין דעם וויכטיגן אונטערנעמונג.״
גאווערנער מורפי האט געזאגט ,״די פאנדעמיע האט געשאפן פינאנציעלע שוועריגקייטן פאר פילע
איבער׳ן גאנצן סטעיט און איבער׳ן גאנצן לאנד ,אבער קיינער זאל נישט דארפן אויסוועהלן צווישן צאלן
פאר א דאך איבער׳ן קאפ און דאס לייגן עסן אויפ׳ן טיש .צוגעגעבענע פעדעראלע פינאנצירונג וועט אונז

ערלויבן פארצוזעצן ווייטער דאס שטיצן שווער-ארבעטנדע ניו דזשערזי פאמיליעס דורכאויס די שווערע
צייטן.״
אין פארלאנגען די צוגעגעבענע געלטער ,האבן די סטעיט׳ס באטאנט א באלדיגע נויט צו פארשנעלערן
דער אויסטיילונג פון די אפגעשאצטע  18ביליאן דאלער אין אומבאניצטע עמערדזשענסי געלטער צו
העלפן האלטן פאמיליעס סטאביליזירט און אין די שטובער אין דעם אנגייענדן סּורדזש פון קאָ וויד .19-די
גאווערנערס האבן אנגעגעבן אז דער מעטאדאלאגיע פאר אלאקירן די רענט פארלייכטערונג צו סטעיטס
איז באזירט געווען אויף סטעיט באפעלקערונג צאלן ,וועלכס נעמט נישט אין באטראכט די צאל
נידעריגע-איינקונפט דינגער אין יעדע סטעיט.
לייענט דעם פולן בריוו.
ניו יארק סטעיט האט ארויסגעגעבן איבער  1.3ביליאן דאלער אין רענט פארלייכטערונג ,און א
טאטאלער צאל פון  104,000באצאלונגען צו לענדלאָ רדס .אין סך הכל האט דער סטעיט שוין
פארפליכטעט די גאנצע  2ביליאן דאלער אין פאראנענע געלטער ,דעקנדיג אומגעפער 161,000
אפליקאציעס און לאזן בערך  85,000אומפינאנצירט.
טראץ די חסרון אין דער געלט קאסע ,איז דער סטעיט געווען לעגאל געצווינגען צוריק אויפצועפענען איר
אפליקאציע ּפאָ רטעל פאריגע וואך נאך א געריכט פארארדענונג .אן צוגעלייגטע געלטער אויף צו שטיצן
די עקזיסטירנדע ּבעקלאָ ג פון אפליקאציעס ,איז דער סטעיט ריזיקירט אויף צו געבן פאר
אנגעשטרענגטע ניו יארקער פאלשע האפענונג פאר קריטיש-וויכטיגע פינאנציעלע פארלייכטערונג וואס
עקזיסטירט פשוט נישט אן קיין פעדעראלע אינטערווענץ.
נאכ׳ן אריינקומען אין אפיס שפעט אין אוגוסט ,האט גאווערנער האקול געארבעט אגרעסיוו
אויסצוגלאטיגן און פארשנעלערן דער סטעיט׳ס עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם — צו עלימינירן
ביוראקראטישקייט כדי צו פארשנעלערן באצאלונגען .ניו יארק סטעיט האט פארפליכטעט אדער
אויסגעטיילט איבער  2ביליאן דאלער אין רענט הילף בעפאר אויסניצן איר פעדעראלע אלאקירונג אין
נאוועמבער — ווייניגער ווי זעקס מאנאטן נאך צוריק עפענען דעם פראגראם.
אונטער גאווערנער האקול׳ס אנווייזונג ,האט דער סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסאַ ּביליטי הילף
דערנאך געבעטן  996מיליאן דאלער אין ווידער אלאקירונג געלטער פון דער טרעזשורי ,וועלכס וואלט
פינאנצירט נאך צענדליגע טויזנטער אפליקאנטן .דאך האט אבער דער טרעזשורי אנגעגעבן ביים ענדע
פון פאריגע וואך אז ניו יארק וועט באקומען  27מיליאן דאלער פון איר ערשטע ווידער-אלאקירונג —
ווייניגער ווי  3פראצענט פון דער סטעיט׳ס פארלאנג און גענוג אויף צו געבן פאר אומגעפער 1,960
אפליקאציעס.
 OTDAאמטירנדע קאמיסיאנער דעניעל דאָ ּבליו .טיעץ האט געזאגט ,״די גאווערנער׳ס צייטליכע
אפיעל צו דער טרעזשורי פארטרעט אונזער אנגייענדן און ענערגישע אדוואקאטיר ארבעט פאר טענאנטן
און לענדלאָ רדס וועלכע זענען נאך איבערגעקוילערט פון די פינאנציעלע תוצאות פון דער פאנדעמיע .אן
דאס צוגעבן נאך געלטער ,שטייען מיר אויס דעם אומעטיגן אויסזיכט פון נישט קענען נאכגעבן די רענט
פארלייכטערונג פארלאנגען פון צענדליגע טויזנטער אנגעשטרענגטע ניו יארקער וועלכע פרובירן זיך נאך
אן עצה צו געבן אין דעם אנגייענדן אלוועלטליכן געזונטהייט קריזיס .איך אפלאדיר גאווערנער האקול׳ס
פירערשאפט און אונטערנעמונג צו ארבעטן מיט אנדערע סטעיטס אויף צו העלפן דער טרעזשורי
אנערקענען די איבערוויגנדע און באלדיגע נויט פאר נאך געלטער.״
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