
 
 גאווערנאר קעטי האקול    2/8/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  און פאמיליעס אנגעשטרענגטע העלפן צו דאלער מיליאן 64 אנאנסירט האקול גאווערנער
  געוואלדטאטן שטוב פון איבערלעבער

      
  128,000 איבער פאר ווינדלעך פון קאסטן די דעקן העלפן צו פָאנד הילף עמערדזשענסי  פאנדעמיע

   הויזגעזינדער דורות׳דיגע-לטימו 26,000  ווי מער פאר אויסגאבן עסנווארג און הויזגעזינדער
  

וועט העלפן איבערלעבער פון שטוב געוואלדטאטן באצאלן פאר הָאוזינג און אריבערציאונג 
 אויסגאבן  

   
  דער אדער הילף פובליק אין איינגעשריבן  יארקער ניו פאר באשטימט פינאנצירונג פעדעראלע

   פראגראם הילף נוטרישען סופלעמענטאל
      
מיליאן דאלער אין פעדעראלע פינאנצירונג צו   64גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן איבער 

העלפן אנגעשטרענגטע ניו יארקער מיט קינדער, הויזגעזינדער וואס אנטהאלטן עטליכע דורות, און  
פאנדעמיע.   19-איבערלעבער פון שטוב געוואלדטאטן מיט זייערע אויסגאבן בשעת דער אנגייענדע קָאוויד

אנגעפירט דורך דער סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאּביליטי הילף און דער סטעיט אפיס פאר דער  
אפהאלט פון שטוב געוואלדטאטן, דער פאנדעמיע עמערדזשענסי הילף פָאנד וועט באזארגן איינמאליגע 

טע פאמיליעס, דעקן עסנווארג  באצאלונגען צו העלפן מיט די קאסטן פון ווינדלעך פאר אנגעשטרענג
נייטיגע  -אויסגאבן פאר הויזגעזינדער מיט סיי קינדער און סיי עלטערע מענטשן, און באזארגן העכסט

    הָאוזינג און אריבערציאונג הילף פאר איבערלעבער פון שטוב געוואלדטאטן.
      

״די פאנדעמיע האט אנטדעקט די אומ׳יושרדיגע אומשטענדן וועלכע עקזיסטירן איבער אונזער גאנצער 
געזעלשאפט, איבערלאזנדיג פון הינטען פארוואונדליכע ניו יארקער וועלכע זענען שוין פון פריער געווען  

לע ״מיט די הילף פון אונזערע פעדעראהאט גאווערנער האקול געזאגט. אנגעשטרענגט,״ 
צוזאמארבעטער, נעמט מיין אדמיניסטראציע באלדיגע שריטן צו לינדערן דעם עול פון דעם פובליק  

געזונטהייט קריזיס אויף אנגעשטרענגטע פאמיליעס מיט יונגע קינדער, די וועלכע שטיצן אן עלטערע  
וויכטיגע  -קריטישדי  פאמיליע מיטגליד אין זייער הויזגעזינד, און איבערלעבער פון שטוב געוואלדטאטן. 

פינאנצירונג וועט העלפן צענדליגע טויזנטער פאמיליעס באצאלן פאר עסנווארג און ווינדלעך, און אין דער  
מיטל פאר שטוב געוואלדטאט איבערלעבער וועלכע נויטיגן זיך אין זיך  -זעלבער צייט גיבנדיג א לעבנס

    אריבערציען און הָאוזינג שטיצע.״
  

  איינגעשריבן פאמיליעס אלע צו באצאלונגען איינמאליגע ארויסגעבן OTDA וועט אטמאנ דעם אנגעהויבן
  קינד א האבן וועלכע (SNAP) פראבלעם הילף ערנערונג סופלעמענטאל דער אדער הילף פובליק אין

  קינד בארעכטיגטע יעדע פאר דאלער 140  באקומען וועלן פאמיליעס אלט. יאר  דריי אונטער
  אומגעפער  סערווירן  צו ערווארטעט פינאנצירונג  די  מיט ווינדלעך, פון קאסטן די  מיט ארויסצוהעלפן

     סטעיט. איבער׳ן  הויזגעזינדער 128,500 אין קינדער 150,000
      



  730צו דעקן עסנווארג קאסטן, וועט דער אגענטור ארויסגעבן איינמאליגע באצאלונגען אין אפריל פון  
, און האבן סיי אן ערוואקסענע SNAPבן אין פובליק הילף אדער דאלער צו הויזגעזינדער איינגעשרי

יאר. הויזגעזינדער וועלן באקומען איינמאליגע באצאלונגען   17און א קינד ביז׳ן עלטער פון   55איבער 
הויזגעזינדער   26,300פאר יעדע בארעכטיגטע עלטערע ערוואקסענע אין דעם הויזגעזינד. אומגעפער 

 באקומען די הילף.  זענען ערווארטעט צו 
  

ארויסגעבן די באצאלונגען דירעקט צו דער הויזגעזינד׳ס עלעקטראניק  OTDAאין ביידע פעלער וועט 
מיליאן   42.8( אקאונט. די צוויי אויסטיילונגען וועלן אנטהאלטן ארום EBTבענעפיט טרענספער )

     דאלערדיגע אין הילף פאר אנגעשטרענגטע ניו יארקער פון דער פאנדעמיע הילף פָאנד.
      

OTDA עס איז קיין שום פראגע נישט  אמטירנדע קאמיסיאנער דעניעל דָאּבליו. טיעץ האט געזאגט, ״
נאך אלץ איבערגעקוילערט פון דער פאנדעמיע, אריינגערעכנט פילע וועלכע האבן  אז ניו יארקער זענען 

זיך געמוטשען זיך אן עצה צו געבן נאך איידער דער פובליק געזונטהייט עמערדזשענסי האט זיך 
טערמיניגע פארלייכטערונג  -די פינאנצירונג וועט צושטעלן וויכטיגע קורץ אנגעהויבן באלד צוויי יאר צוריק.

ר פאמיליעס מיט יונגערע קינדער אדער אן עלטערע מיטגליד פון זייער הויזגעזינד אזוי ווי מיר זעצן  פא
     פאר ווייטער אינאיינעם זיך צו ערהוילן פון די עקאנאמישע טומל אנגעברענגט דורך דער פאנדעמיע.״

      
  צו OPDV פאר דאלער  ליאןמי 21.4 צושטעלן פָאנד הילף עמערדזשענסי פאנדעמיע  דער וועט צוגאב אין

  איבערלעבער געוואלדטאט שטוב העלפן צו ּפרָאוויידערס סערוויס געוואלדטאטן  שטוב צו אדמיניסטרירן
  די פאמיליעס. נויטבאדערפטיגע פאר הילף צייטווייליגע פאר בארעכטיגט  זענען וועלכע קינדער מיט

  אריבערציען, זיך  מיט פארבינדן אויסגאבן עטערמיניג-קורץ די פאר איבערלעבער העלפן וועט פינאנצירונג
    פארריכטונגען. און יוטיליטיס, רענט, אריינגערעכנט

  
OPDV  ,״די געברויכן און קולות פון איבערלעבער עקזעקיוטיוו דירעקטאר קעלי אווענס האט געזאגט

דטאט סערוויס  איז ביים פארנט פון אונזער ארבעט צו טראנספארמירן דאמעסטיק און סעקסועלע געוואל
אינפארמירט און קולטורעל אפרופנד.  -געאייגנט, טראומא-ליפערונג סיסטעמען צו זיין מער איבערלעבער

איבערלעבער קענען אמבעסטן זייערע אייגענע געברויכן, און די פינאנצירונג וועט ערמעגליכן פאר  
געזעצענע -ט שווארצע, עלטסטסערוויס ּפרָאוויידערס צו ארבעטן דירעקט מיט איבערלעבער, איבערהויפ

ווי אינדיאנער שבטים א.א.וו., און איבערלעבער פון קאליר אויף תיכף נאכצוקומען יענע געברויכן און מיט  
בייגזאמקייט. מיר דאנקן גאווערנאר האקול פאר איר שטאנדהאפטיגע איבערגעגעבנקייט צו פארמיידן  

ער מאכן אז איבערלעבער האבן די שטיצע וואס זיי  געוואלדטאטן און פאר איר פירערשאפט צו זיכ-שטוב
    דארפן.״

  
דרוק, ארבעטסלאזיגקייט און פינאנציעלע אנגעשטרענגטקייטן זענען נישט גורם פאר מענטשן צו  

בא׳עוולה׳ן זייערע הויזגעזינד מיטגלידער, אבער די פאקטארן קענען פאראורזאכן א העכערונג אין  
  אפטקייט און שוועריגקייט פון געוואלדטאט, און שאפן מער געפארפולע אומשטענדן פאר קרבנות,

איבערהויפט ווען עס איז נאך שטערקער געמאכט מיט די געהעכערטע איזאלאציע וואס איז געקומען מיט  
סאציעלע אפזונדערונג. דורכאויס די שפיץ פון דער קָאוויד פאנדעמיע, זענען קָאלס צו דער ניו יארק  

 ט. פראצענ 45סטעיט שטוב און סעקסועלע געוואלדטאטן האטליין געשטיגן דורכשניטליך 
  

״היינט און יעדן טאג, שטייען מיט פאראייניגט אויף   קאנגרעסמאן עדריאנא עספיילאט האט געזאגט,
ארומצונעמען די קרבנות, איבערלעבער און פאמיליעס פון שטוב געוואלדטאטן אין ניו יארק און איבער׳ן  

מיט א שטייגונג אין    פאנדעמיע  19-געוואלד איז דער פאנדעמיע אינערהאלב דער קָאוויד-לאנד. שטוב
  64באריכטעטע פעלער, און איך לויב גאווערנער האקול אויף די היינטיגע אנאנסמענט צו אלאקירן איבער  
מיליאן דאלער אין פעדעראלע פינאנצירונג צו העלפן ניו יארק פאמיליעס און איבערלעבער מיט שטוב 

פאנדעמיע. מיר טארן קיינמאל  19-ווידגעוואלדטאטן פארבינדענע אויסגאבן בשעת דער אנגייענדער קאָ 



נישט אויסדרייען דעם רוקן אויף פאמיליעס וועלכע געפונען זיך אין באלעסטערישע באציאונגען, און  
וויכטיג אויף אפצושטעלן די בא׳עוולה׳ן וואס אפעקטירט אונזערע  -אונזער ארבעט איז ווייטער קריטיש

מיטלען וואס זיי דארפן און וואס -בן די שטיצע און הילפסקאמיוניטיס און פארזיכערן אז פאמיליעס הא
 קומט זיך זיי אזוי ווי זיי ארבעטן צו ערהוילן און איבערבויען זייערע לעבנס.״  

  
מיליאן דאלער אין פעדעראלע  64״די  סטעיט סענאטארקע ראקסענע פערסאוד האט געזאגט,

אומזיכערע הויזגעזינדער, יחידים און  -ארגפאנדעמיע הילף וועט צושטעלן פארלייכטערונג צו עסנוו
פאמיליעס וואס מאכן מיט שטוב געוואלדטאטן, און הויזגעזינדער וואס פעלט זיי גענוג סופלייס פון  

געבוירענע און קליינע קינדער, אלע נושאים וועלכע איך האב שוין ארויסגעהויבן. א  -ווינדלעך פאר ניי
נגעהאלטענע מיטגעפיל און איבערגעגעבנקייט צו די מערסט  דאנק פאר גאווערנער האקול פאר איר א

נויטבאדערפטיגע פאמיליעס לענגאויס ניו יארק סטעיט. די פאנדעמיע און איר עקאנאמישע תוצאות האבן  
 אפעקטירט ניו יארקער פון יעדע קאמיוניטי און לעבנסשטייגער.״  

  
###     
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