
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/27/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

ביליאן דאלער אין נאך פעדעראלע   1.6גאווערנער האקול אנאנסירט ניו יארק סטעיט פארלאנגט 
     פינאנצירונג פאר עמערדזשענסי רענט הילף

    
אלאקירונג רונדע וועט דעקן  -עס טרעזשורי דעפארטמענט אין אויפקומענדע ווידער-פארלאנג פון יו 

    אנט גערעכנט אלס בארעכטיגט פאר הילףאומפינאנצירטע אפליקאציעס פון טענ 174,000
    

ביליאן דאלער אין רענט הילף, שוין פון פריער פארפליכטעט, דעקנדיג אומגעפער  2איבער 
דירעקט באצאלונגען צו   109,000אפליקאציעס צו דעם פראגראם, אריינגערעכנט איבער  166,000

    לענדלארדס
    

ביליאן דאלער   1.6גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז ניו יארק סטעיט האט פארלאנגט 
עס טרעזשורי דעפארטמענט צו העלפן ערפילן א באדייטנדע געברויך צווישן אנגעשטרענגטע  -פון דער יו

ר  טענאנטן און לענדלארדס וועלכע האבן זיך געוואנדן פאר עמערדזשענסי רענט הילף. אונטע 
דער  —גאווערנער האקול׳ס פירערשאפט, האט דער סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאּביליטי הילף 

מאכט דער עמטליכער פארלאנג פון פאראויס פון דער   —אגענטור וואס פירט אן דעם פראגראם  
וועט די  אלאקירונג. אויב געשאנקען, - קומענדער רונדע פון פעדעראלע רענט פארלייכטערונג ווידער

    טענאנט אפליקאציעס זענען נאכנישט פינאנצירט. 174,000פינאנצירונג דעקן ארום 
    

ביליאן דאלער פאר דינגער פון דער פאנדעמיע, אבער מיר מוזן טון   1.4״מיר האבן געליפערט באלד 
פעדעראלער   נאך מער. ניו יארק סטעיט זעצט פאר ווייטער צו דעמאנסטרירן א גרויסער נויט פאר דער 

״אונזער אפיעל צו דער טרעזשורי אויף נאכאמאל   האט גאווערנער האקול געזאגט.פינאנצירונג,״ 
אלאקירונג פארמולא צו פריאריטיזירן הויכע טענאנט צאל סטעיטס ווי ניו יארק  -איבערקוקן איר ווידער

עט פאר די וועלכע  פארטרעט די לעצטע שריט אין אונזער אנגייענדע און שטארקע אדוואקאטיר ארב
מיר דארפן פארזיכערן  זענען נאך אלץ איבערגעקערט דורך די פינאנציעלע תוצאות פון דער פאנדעמיע.

    וויכטיגער הילף.״-אז אלע בארעכטיגט טענאנטן און לענדלָארדס קענען אריינטאפן אין דער קריטיש
    

יט גלאטיג געמאכט און פארשנעלערט  אונטער גאווערנער האקול׳ס פירערשאפט, האט ניו יארק סטע
 166,000דער אויסטיילונג פון רענט פארלייכטערונג געלטער. אלס רעזולטאט זענען איבער 

ביליאן דאלער אויסגעטיילט צו   1.4הויזגעזינדער באשיצט געווארן פון ארויסגעזעצט ווערן און באלד 
      דירעקטע באצאלונגען.  109,000לענדלארדס דורך 

    
 996נאכ׳ן פולשטענדיג אויסניצן די ערשטע געלטער פאר דעם פראגראם האט דער סטעיט פארלאנגט 

אלאקירונג געלטער פון דער טרעזשורי דעפארטמענט, אדער גענוג צו דעקן  - מיליאן דאלער אין ווידער
ט  אומפינאנצירטע אפליקאציעס. דאך האט דער טרעזשורי דעפארטמענט נאר צוגעשטעל 70,000ארום 

    אפליקאציעס. 2,000גענוג צו דעקן ווייניגער ווי  — מיליאן דאלער  27פאר ניו יארק א צוגאב פון 
    



צו  געמיינזאמע בריוופריער דעם חודש האבן ניו יארק, קאליפארניע, ניו דזשערזי און אילינאי געשיקט א  
עס טרעזשורי סעקרעטאר דזשענעט יעלען צו פארלאנגען נאך פעדעראלע פינאנצירונג און פארזיכערן -יו

זינט נאוועמבער, האבן  הויכע נויט סטעיטס מיט גרויסע טענאנט באפעלקערונגען ווערן פריאריטיזירט.
פראצענט פון   12אלד ב —ביליאן דאלער אין הילף    5.4די פיר סטעיטס אויסגעגעבן אן אינאיינעמדיגע 

העלפנדיג  —ביליאן דאלער אין פעדעראלע רענט פארלייכטערונג צווישן אלע סטעיטס   45.5דער סה״כ 
    הויזגעזינדער. 625,000סטאביליזירן איבער 

    
OTDA עס איז קיין ספק נישט אז עס  אמטירנדע קאמיסיאנער דעניעל דָאּבליו. טיעץ האט געזאגט, ״

נאכגעקומענע נויט פאר רענט פארלייכטערונג אין ניו יארק. אן נאך  -ייטנדע נישטגעפונט זיך באד
באדייטנדע פעדעראלע פינאנצירונג, וועלן צענדליגע טויזנטער טענאנטן בלייבן אן קיין הילף. אויב 
ערפילט וועט דער פינאנצירונג פארלאנג פון טרעזשורי דעפארטמענט נעמען א ריזיגע טריט צום  

דער נויט און פארזיכערן אז אונזער סטעיט׳ס רענט פארלייכטערונג פראגראם קען ווייטער נאכקומען 
ארויסהעלפן אנגעשטרענגטע ניו יארקער איינגעשטעלט אויף אומסטאבילע וואוינונגס  

גאווערנער האקול האט געמאכט דעם פראגראם א פריאריטעט פון איר אדמיניסטראציע,   אומשטענדן. 
ט ניו יארק סטעיט אין דעם בעסטן צושטאנד צו באקומען נאך געלטער צוגעטיילט וועלכס האט געלייג

    דורך דער פעדעראלער רעגירונג.״
    

גאווערנער האקול האט פריאריטיזירט שטיצן טענאנטן און לענדלָארדס וועלכע זענען שווער באטראפן 
, האט גאווערנער  ERAPגעווארן דורך דער פאנדעמיע. אין צוגאב צו אנפירן גרויסע ענדערונגען צו 

פינאנצירטע רענט צוגאב וואס איז פאראן פאר  -אין סטעיט  מיליאן דאלער 100האקול געמאכט 
 ERAPמיליאן דאלער צו הויזגעזינדער פריער אומבארעכטיגט פאר   125לאקאליטעטן, אנטשלאסן  
מעס  א לאנג פארשפעטיגטע העכערונג אין רענט וואוטשער סו אונטערגעשריבןבאזירט אויף איינקונפט,  

צו העלפן לענדלָארדס מיט טענאנט וועלכע האבן זיך  מיליאן דאלער 125אין געזעץ, און אויטאריזירט 
אדער האבן זיך ארויסגעצויגן מיט אומבאצאלטע   ERAPאנטזאגט פון אנטיילנעמען אין 

     הינטערשטעליגע חובות.
    

מיליאן דאלער פאר לעגאלע סערוויסעס  35עט נעמט אריין בודזש 2023יאר - דער גאווערנער׳ס פינאנץ
מיליאן דאלער   25און פארטרעטונג פאר ארויסזעץ קעיסעס אינדרויסן פון ניו יארק סיטי, בויענדיג אויף 

   וואס איז אויסגעמאלדן געווארן שפעט פאריגעס יאר.  אין לעגאלע הילף
  
״איך טו שטארק בעטן פון דער אדמיניסטראציע צו זאפארט   סענאטאר שומער האט געזאגט,עס  - יו

פארארדענען נאך רענט הילף צו ניו יארק, לויט ווי קאנגרעס האט אינזינען געהאט, פון די אומגעניצטע  
פון דער  געלטער וואס מיר האבן שוין באשטימט אויף צו ניצן.״ ניו יארק בלייבט אויף די פארנט ליניעס  

פאנדעמיע און אונזערע טענאנטן ליידן פון א טאפלטן שמייס: ווערן דאס שווערסטע אנגעקלאפט דורך  
קָאוויד און דורך באצאלן פון די העכסטע רענט קאסטן. צוליב דעם האבן איך גע׳שתדל׳ט אןו געליפערט  

ייגנטימער כדי אפצוהאלטן  ביליאנען אין הילף וואס איז געגאנגען דירעקט צו טענאנטן און געביידע א
און דערפאר דארפן די   —מאסן ארויסזעצונגען, און היימלאזיגקייט, און אומדערטרעגליכע חובות 
נויט געגנטער ווי ניו יארק  -אומבאניצטע טיילן פון דער פארלייכטערונג ווערן דירעקטירט צו הויכע

   זאפארט.״
  

ערשטע רונדע פון פינאנצירונג איז געווען ריזיג   ״די קאנגרעסמאן דזשעראלד נאדלער האט געזאגט,
בייהילפיג פאר ניו יארקער און ערמעגליכט פאר מענטשן צו בלייבן אין זייערע הייזער און האלטן זייערע 
עלעקטריציטעט אנגעצינדן. פונדעסטוועגן דארפן נאך צענדליגע טויזנטער הויזגעזינדער נאך הילף. צום  

ר רונדע פינאנצירונג באזארגט דורך דער טרעזשורי דעפארטמענט איז גאר  באדויערן, איז דער לעצטע 
ווייט פון וואס איז פארלאנגט געווארן. ניו יארק האט איינע פון די גרעסטע טענאנט באפעלקערונגען אין  
דעם לאנד, און דערפאר האף איך אז דער טרעזשורי דעפארטמענט וועט פאראכטן דער גאווערנער׳ס  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.governor.ny.gov%252Fnews%252Fgovernor-hochul-announces-joint-letter-us-treasury-calling-additional-federal-rental-relief&data=04%257C01%257Cjustin.mason%2540otda.ny.gov%257C0ee773b193d443692f7908d9e19e28fe%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637788891681867932%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000&sdata=0nsn%252B42K7%252FmZB4UW7UNLTfUqj%252B0xdWO7oxZpxkXQd%252FA%253D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.governor.ny.gov%252Fnews%252Fgovernor-hochul-announces-100-million-rent-supplements-struggling-new-yorkers&data=04%257C01%257Cjustin.mason%2540otda.ny.gov%257C0ee773b193d443692f7908d9e19e28fe%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637788891681867932%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000&sdata=Wl90BBrb%252BvEVyKMCeTQCe2L98vnE9impHmIPsyN4fHY%253D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.governor.ny.gov%252Fnews%252Fgovernor-hochul-signs-legislation-combat-homelessness-and-expand-housing-affordability-new&data=04%257C01%257Cjustin.mason%2540otda.ny.gov%257C0ee773b193d443692f7908d9e19e28fe%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637788891681867932%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000&sdata=VDW%252BghBps3JeUIx0Vk%252F2M0XboQHhIsJbPWYVQxMb2y4%253D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.governor.ny.gov%252Fnews%252Fgovernor-hochul-announces-125-million-landlord-rent-relief-new-york-state&data=04%257C01%257Cjustin.mason%2540otda.ny.gov%257C0ee773b193d443692f7908d9e19e28fe%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637788891681867932%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000&sdata=%252FgFiEdTa%252BYM3bxY5BDgTxh7Dzf3APAqMMSO2iZTwQNg%253D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.governor.ny.gov%252Fnews%252Fgovernor-hochul-announces-awardees-25-million-offer-free-legal-assistance-struggling-tenants&data=04%257C01%257Cjustin.mason%2540otda.ny.gov%257C0ee773b193d443692f7908d9e19e28fe%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637788891681867932%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000&sdata=pDdzdA9NMEo3mFcNPqNG9MqqGrciLbFUhlk4pdMqmiI%253D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.governor.ny.gov%252Fnews%252Fgovernor-hochul-announces-awardees-25-million-offer-free-legal-assistance-struggling-tenants&data=04%257C01%257Cjustin.mason%2540otda.ny.gov%257C0ee773b193d443692f7908d9e19e28fe%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637788891681867932%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000&sdata=pDdzdA9NMEo3mFcNPqNG9MqqGrciLbFUhlk4pdMqmiI%253D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.governor.ny.gov%252Fnews%252Fgovernor-hochul-announces-awardees-25-million-offer-free-legal-assistance-struggling-tenants&data=04%257C01%257Cjustin.mason%2540otda.ny.gov%257C0ee773b193d443692f7908d9e19e28fe%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637788891681867932%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000&sdata=pDdzdA9NMEo3mFcNPqNG9MqqGrciLbFUhlk4pdMqmiI%253D&reserved=0
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ך וויל דאנקען גאווערנער האקול פאר אירע באמיאונגען צו פארשאפן די געלטער, און איך  פארלאנג. אי 
טו שטארק מוטיגן סעקרעטאר יעלען צו דערלאנגען נאך הילף פאר ניו יארק, וועלכס וועט גיין א ווייטן 

  וועג צו העלפן לייט בלייבן אין זייערע היימען.״
    

״אזוי ווי ניו יארק און אירע איינוואוינער טוען זיך ווייטער   געזאגט,  קאנגרעספרוי קעראלין מאלאני האט
פאנדעמיע, מוזן מיר טון אלץ וואס מיר קענען צו פארזיכערן אז אלע    19-אפרופן צו דער קָאוויד

איינוואוינער געפונען זיך אין סטאבילע וואוינונגס אומשטענדן. איך דאנק גאווערנער האקול פאר׳ן מאכן  
לאנג, און איך וועל פארזעצן ווייטער צו טון אלץ וואס איך קען כדי צו פארזיכערן אז ניו יארקער  דער פאר 

  מיטלען אין וואס זיי נויטיגן זיך דורכצוקומען דער פאנדעמיע מיט זיכערקייט.״-האבן די שטיצע
  

, איז 19-קָאוויד ״מיט די אנגייענדע אנוועזנהייט פוןקאנגרעספרוי נידיע וועלאזקוועז האט געזאגט, 
דער ווירקליכקייט אז צופיל ניו יארקער שטייען אויס שווערע עקאנאמישע קאנסעקווענצן דורך קיין שום  

אייגן שולד. אינדערמיט פון די שוועריגקייטן, איז א פליכט אויף אונז צו טון אלץ וואס מעגליך צו 
ליב דעם האב איך שווער געקעמפט אויף פארמיידן דער טראומא און חורבן פון ארויסגעזעצט ווערן. צו

דורכצופירן מערערע רונדעס פון עמערדזשענסי רענט הילף ביי דער פעדעראלער שטאפל און שטיצן  
געלטער פאר ניו יארק. מיר קענען נישט איבערלאזן  ERAPגאווערנער האקול׳ס פארלאנג פאר נאך 

   ארבעטער פאמיליעס אן קיין צוטריט צו דעם פראגראם.״
  

״איך שטיי אינאיינעם מיט מיינע קאלעגעס אין די   קאנגרעסמאן גרעגארי וו. מיקס האט געזאגט,
באקומט די פאסיגע   —מיט איר הויכע נויט פאר רענט הילף  —באמיאונגען צו פארזיכערן אז ניו יארק  

קאראנעוויירוס  מאס פינאנצירונג נויטיג אויף צו האלטן מענטשן אין זייערע וואוינונגען אזוי ווי דער
העריס אדמיניסטראציע  -בלייבט א באדייטנדע דראונג צו אונזער שטאט און סטעיט. אזוי ווי דער ביידען

פריאריטיזירט יושר'דיגקייט אין שאפן אירע ּפאליסיס, דארפן ראיאנישע פארלאנגען אוך גענומען ווערן 
יצע פאר ניו יארק׳ס גאר  אין באטראכט, און עס בלייבט א שטארקע טענה פאר שטערקערע שט

 סיסטעם.״  - פארצווייגטע הָאוזינג עקא
  

״די צוגעגעבענע געלטער וועלן העלפן אדרעסירן די פילע   קאנגרעסמאן ברייען היגינס האט געזאגט,
   אומערפילטע פארלאנגען פאר הילף, שטיצן דינגער און לענדלָארדס אין דער שווערע צייט.״

  
״הָאוזינג איז, און וועט שטענדיג זיין, אן אוניווערסאלע   ק האט געזאגט,קאנגרעספרוי איוועט קלאר

מענטשן רעכט און א פונדאמענטאלע מענטשליכע געברויך. אלס תוצאה פון די פארלאפענע יארן׳ס  
אנגעזאמלטע קריזיסן, טוען צופיל ניו יארקער אויסשטיין הָאוזינג אומזיכערקייט, וועלכע זענען נאך  

תקופה׳דיגע עוויקשען -כט דורך די לעצטנסדיגע אפלויפן פון ניו יארק׳ס פאנדעמיעשווערער געמא
נויטיגער  -מָארעטָאריום. צום מזל, דורך פראגראמען ווי עמערדזשענסי רענט הילף, טוט א העכסט

זיכערהייט נעץ העלפן מענטשן בלייבן איז זייערע היימען. איך לויב גאווערנער האקול פאר איר באשלוס  
פארלאנגען די צוגעגעבענע פינאנצירונג צו שטיצן דעם נויטיגן פראגראם, און פאר איר  צו 

עהרע פון אונזער מערסט באדערפטיגע - איבערגעגעבנקייט אפצוהיטן די רעכטן און זעלבסט
קאמיוניטיס. טראצדעם וואס די צוגעגעבענע געלטער וועלן זיין אומשאצבאר אין די לעבנס פון פילע ניו  

בלייבט נאך אלץ פילע ארבעט אין אדרעסירן און, שליסליך איבערקומען, די הויפט שרשים פון  יארקער,
אונזער הָאוזינג קריזיס וועלכס טוט אומפראפארציאנעל באטרעפן קאמיוניטיס פון קאליר. ביי סיי די 

- אנגוויכטיג אז מיר זעצן פאר ווייטער נאכצוגיין ל-סטעיט און פעדעראלע שטאפלען, איז הויפט
  טערמיניגע לייזונגען צו ברענגען א סוף צו ניו יארק׳ס צוגענגליכע הָאוזינג קריזיס.״

  
״אזוי ווי מיר שטייען אויס דער קָאוויד פאנדעמיע, טוען  קאנגרעסמאן פאול טאנקא האט געזאגט,

ך קיין שום אייגן  ווייטער מיליאנען לענדלָארדס און טענאנטן ווייטער ליידן פינאנציעלע שוועריגקייטן דור
שולד. איך בין שטאלץ פון מיין ארבעט אין קאנגרעס צו ליפערן נויטיגע פארלייכטערונג פאר די אין  



אונזער קאפיטאל ראיאן און ארום דורך אונזער קָאוויד רעטונגס פלאן. איך וועל ווייטער שטיצן די  
יבערגעגעבנקייט אין פארזיכערן אז באמיאונגען און איך דאנק גאווערנער האקול פאר איר אנגייענדע א

 יעדע ניו יארקער האט א זיכערע, צוגענגליכע פלאץ אנצורופן א היים.״  
  

העריס  -״קאנגרעסיאנעלע דעמאקראטן און די ביידעןקאנגרעסמאן האקים דזשעפריס האט געזאגט, 
דזשענסי  אדמיניסטראציע האבן צוגעשטעלט געלטער פאר דינגער און לענדלארדס דורך דער עמער 

רענט הילף פראגראם, און הונדערטער טויזנטער ניו יארקער זענען דורך די געלטער באשיצט געווען פון 
ארויסגעזעצט ווערן. פונדעסטוועגן זענען אבער נאך אלץ דא ריזיגע אומערפילטע געברויכן לענגאויס  

מאן דזשעפריס. ״דאס איז א  אונזער סטעיט און איבערהויפט אין ניו יארק סיטי,״ האט געזאגט קאנגרעס
מאמענט ווען עס פארלאנגט זיך ארבעט פון יעדן איינעם, און איך דאנק גאווערנער האקול פאר׳ן  

 פארלאנגען די צוגעגעבענע שטיצע וואס עס קומט זיך פאר אונזער סטעיט.״  
  

״עמערדזשענסי רענט הילף האט צוגעשטעלט א  קאנגרעסמאן שאן פעטריק מעלאני האט געזאגט, 
מיטל פאר הונדערטער טויזנטער ניו יארקער וועלכע זענען אנגעשטרענגט געווען -קריטישער לעבנס

נייטיג אז  -אויף צו קענען נאכקומען זייערע באדערפענישן דורכאויס דער פאנדעמיע. עס איז העכסט
עיטס ווי ניו יארק, מיט הויכע דינגער באפעלקערונגען, האבן די נויטיגע געלטער צו דעקן אלע  סט

בארעכטיגטע אפליקאנטן וועלכע נויטיגן זיך נאך אלץ אין הילף. איך שטיי מיט גאווערנער האקול אין  
סטעיט קען    דער פארלאנג און איך טו מוטיגן טרעזשורי סעקרעטאר יעלען צו זיכער מאכן אז ניו יארק

 שטיצן אונזערע קאמיוניטיס און העלפן פאמיליעס בלייבן אין זייערע הייזער.״ 
  

״גאווערנער האקול האט שווער געארבעט עס זאל ארויסגיין קאנגרעספרוי קעטלין רייס האט געזאגט, 
נויטיגע רענט פארלייכטערונג און אריין אין די הענט פון טויזנטער לענדלארדס,  -פון טיר העכסט

דינגער איבער׳ן סטעיט. פונדעסטוועגן געפונט זיך נאך אלץ אן אנגייענדע   166,000באשיצנדיג איבער 
צן די פילע ניו יארקער וועלכע נויטיגן זיך נאך אלץ אין רענט הילף. איך בין נויט פאר נאך געלטער צו שטי

שטאלץ געווען צו שטיצן גאווערנער האקול׳ס פארלאנג פאר נאך געלטער דורכאויס דער ערשטער רונדע  
- אלאקירונג, און איך וועל ווייטער קעמפן פאר נאך הילפס-פון פעדעראלע רענט פארלייכטערונג ווידער

ען צו באשיצן די פילע פאמיליעס וועלכע זענען אין געפאר פון אומזיכערע הָאוזינג אומשטענדן אין מיטל
   אונזער סטעיט.״

  
״ניו יארק סטעיט האט מער דינגער ווי סיי וועלכע   קאנגרעסמאן עדריאנא עספיילאט האט געזאגט,

- ן רענט זינט אנהייב פון דער קָאווידסטעיט אין דעם לאנד, און פילע הויזגעזינדער ראנגלען זיך צו צאל 
נויטיגע  -האט זיך איבערצייגט אלס אן אומשאצבארע מיטל צו באזארגן העכסט ERAPפאנדעמיע.  19

-הילף פאר בארעכטיגטע ניו יארקער וועלכע זענען אומפעאיג צו באצאלן זייער רענט און עס איז קריטיש
יף צו שטיצן דער אנגייענדער ערהוילונג פון אונזער  וויכטיג אז מיר טוען צוריק אנפילן דער קאסע או

(. ״אזוי ווי ניו יארק זעצט פאר  NY-13סטעיט,״ האט געזאגט קאנגרעסמאן עדריאנא עספיילאט )
ווייטער זיך צו ערהוילן פון די עקאנאמישע תוצאות פון דער פאנדעמיע, שטייען אויס הונדערטער  

פארטרעטנדיג דעם דיסטריקט   בות און מעגליכע ארויסזעצונג. טויזנטער ניו יארקער באדייטנדע רענט חו
באשטאנדטיילן  -סטאביליזירטער דירות, וועלן מיינע וויילער-מיט די העכסטע קאנצענטראציע פון רענט

שטארק געניסן פון דעם, און איך בין שטאלץ צו שטיצן דער לעצטער פארלאנג פון גאווערנער האקול  
צו געבן פאר פאמיליעס די שטיצע וואס זיי ברויכן האבן זיי צו  —ס פראגראם  איבערצובויען דעם סטעיט׳ 

 ערטער.״  -האלטן אין זייערע וואוין
  

״אזוי ווי מיר טוען זיך ווייטער ספראווען מיט די  קאנגרעסמאן דזשאו מארעל האט געזאגט,
ענטש׳ס פונדאמענטאלע  פאנדעמיע, מוזן מיר באשיצן יעדע מ  19-עקאנאמישע תוצאות פון דער קָאוויד

רעכט צו זיכערע און אפגעהיטענע הָאוזינג. איך בין שטאלץ מיט די ארבעט וואס איך און מיינע קאלעגעס  
האבן אריינגעלייגט אויף צו פארלייכטערן דעם עול אויף לענדלָארדס און טענאנטן, און איך שטיץ ווייטער  



גען דורכאויס די שווערע צייטן. איך בין דאנקבאר  א פארברייטערונג פון רענט פארלייכטערונג באמיאונ 
פאר גאווערנער האקול פאר איר פירערשאפט און אנטשלאסנקייט צו העלפן צושטעלן זיכערהייט און 

   סטאביליטעט פאר ניו יארקער פאמיליעס.״
  

  ״איינע פון די פילע צושוידערנדע תוצאות פון דער קאנגרעסמאן דזשאמאל באומען האט געזאגט, 
קָאוויד פאנדעמיע איז דער פארערגערטע לאגע פון אונזער הָאוזינג קריזיס. דער הָאוזינג קריזיס וואס 
איז שוין געווען בעפאר דער פאנדעמיע טוט אומפראפארציאנעל באטרעפן דינגער פון קאליר וועלכע  

ו ווערן שטייען אויס העכערע ראטעס פון ארבעטסלאזיגקייט, זענען מער אויסגעשטעלט אויף צ
און זענען מער אויסגעשטעלט צו פארלירן זייערע היימען.  19-אנגעשטעקט און שווער קראנק מיט קָאוויד

די פעדעראלע רעגירונג מוז טן אלצדינג צו באזארגן א זאפארטיגע איינשפריץ פון געלטער צו דער  
עס, פילע פון וועלכע עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם, וועלכס גיבט מיליאנען אמעריקאנע פאמילי

האבן קינדער, דער מעגליכקייט צו פארבלייבן אין זייערע היימען. מיר מוזן אויך רופן פאר מער  
גרונטליכע אוטריטש און אויסשול פאר סיי טענאנטן ואן סיי לענדלָארדס, פאר פארגרינגערן דעם  

ון א לענדלָארד צו ווארטן פאר  אפליקאציע פראצעס, און עמטליכע באשיצונגען וואס וועלן פארלאנגען פ
דער פראגראם׳ס פינאנצירונג בעפאר ארויסזעצן טענאנטן. איך שליס זיך אן מיט גאווערנער האקול אין  
שטיצן ניו יארק סטעיט׳ס פארלאנג פאר מער פעדעראלע געלטער פאר עמערדזשענסי רענט הילף און  

  יפערן די פארלייכטערונג.״איך וועל טון אלץ וואס איך קען אין קאנגרעס אויף צו ל
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