
 
 גאווערנער קעטי האוקול   3/17/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער אין פאנדעמיע פארלייכטערונג  500גאווערנער האוקול אנאנסירט איבער 
 קלענערע ביזנעסער לענגאויס דעם סטעיט  29,000אויסגעטיילט צו באלד 

   
פאנדעמיע קלענערע ביזנעס ערהוילונג גרענט פראגראם׳ פון ׳עמפייער סטעיט   19-דער ׳קָאוויד 

מיטל צו קלענערע ביזנעסער וועלכע האבן מיטגעמאכט  -דעוועלאפמענט׳ באזארגט א לעבנס
   פאנדעמיע 19-עקאנאמישע שוועריגקייטן צוליב דער קאוויד 

   
 90ארבעטער און  10פראצענט אויסטיילונגען זענען געגאנגען צו ביזנעסער מיט ווייניגער ווי  98

  באזיצטע ביזנעסער-פראצענט זענען געגאנגען צו מינאריטעט און פרויען 
   
   

קלענערע און מייקרָא ביזנעסער  29,000גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן א באלד 
מיליאן דאלער אין גרענט געלטער דורך   500לענגאויס ניו יארק סטעיט זענען געשאנקען געווארן איבער 

פאנדעמיע קלענערע ביזנעס רעקָאווערי גרענט פראגראם׳. דער פראגראם איז געשאפן   19-דעם ׳קָאוויד
-ביזנעסער און פאר-געווארן צו באזארגן בייגזאמע גרענט הילף פאר קלענערע ביזנעסער, מייקרא

זאציעס אין דעם סטעיט ניו יארק וועלכע האבן פראפיט זעלבסטשטענדיגע קונסט און קולטור ארגאני
    פאנדעמיע.  19-מיטגעמאכט עקאנאמישע שוועריגקייטן צוליב דער קָאוויד

   
״קלענערע ביזנעסער זענען דער חוט השדרה פון אונזער סטעיט׳ס עקאנאמיע, און כדי זיך ווירקליך צו  

ע ביזנעסער האבן א בייהילפיגע האנט,״  קריזיס דארפן אונזערע קלענער 19-ערהוילן פון דעם קָאוויד
״עס איז העכסט נויטיג אז מיר געבן ווייטער ארויס געלטער אויף א   האט גאווערנער האוקול געזאגט.

גינציגן, מסודר׳דיגן און געשווינדן אופן כדי אז ביזנעסער זאלן זיך קענען צוריקשטעלן אויף די פיס און זיך  
 אומקערן צו ביזנעס.״  

   
גאווערנער האוקול איז אנטשלאסן ווייטער צו שטיצן קלענערע ביזנעסער. זי האט אפירגעברענגט א  

מיליאן דאלער צו שטיצן אנהייב פאזע קלענערע ביזנעסער צו פארזיכערן   200פארשלאג צוצושטעלן ביז 
    .19-אות פון קָאווידטערמין בשעת ניו יארק ערהוילט זיך פון די תוצ-אז זיי זענען סוקסעספול אויפ׳ן לאנגן

   

דעזיגנירט -CEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ אמטירנדע קאמיסיאנערין און פרעזידענט און 
פאנדעמיע קלענערע ביזנעס ערהוילונג גרענט פראגראם   19-קָאוויד ׳סESD״ האוּפ נייט האט געזאגט, 

צוריקצושטעלן אויף די פיס. מיר האבן  מיטל פאר אונזערע קלענערע ביזנעסער זיך -איז געווארן א לעבנס
געארבעט שווער אויף איינצושאפן די פינאנצירונג וואו עס דאס מערסטע נויטיג, און איך בין דאנקבאר 
פאר גאווערנער האוקול׳ס שטיצע און אויך פאר אלע ניו יארקער קלענערע ביזנעס אייגנטימער וועלכע  

    נאמיע.״ארבעטן יעדן טאג איבערצובויען אונזער עקא

   
פראצענט פון    98האבן באקומען   —אזעלכע מיט צען ארבעטער אדער ווייניגער  —ביזנעסער -מייקרא

  90די אויסטיילונגען, און ביזנעסער וועלכע זענען באזיצט דורך פרויען אדער מינאריטעטן האבן באקומען 



זענען די שווערסטע באטראפן געווארן  פראצענט פון די אויסטיילונגען. עס זענען פאראן ביזנעסער וועלכע 
- דורך די אנגייענדע תוצאות פון דער פאנדעמיע, און אפטמאל האבן זיי די וויינגסטע צוטריט צו הילפס

 דאלער.   17,425מיטלען. דער דורכשניטליכער גרענט איז בערך 
   

פאריגעס יאר אין אוגוסט האט גאווערנער האוקול פארברייטערט דעם פראגראם אריינצורעכענען  
דאלער און אויך געהעכערט די מאקסימום   500,000מיליאן דאלער פון   2.5ביזנעסער מיט איינקונפט ביז 

ואות פון  סומע פאר ביזנעסער וועלכע האבן באקומען ׳פעדעראלע ּפעיטשעק ּפרָאטעקשען פראגראם׳ הלו
דאלער, וועלכס ערמעגליכט פאר נאך טויזנטער קלענערע ביזנעסער  250,000דאלער אויף  100,000

 זיך צו ווענדן פאר פינאנצירונג.  
   

פערזענליכע הילף, וועבינארן, א קָאל צענטער   פינאנצירונג איז נאך אלץ פאראן פאר דעם פראגראם.
שפראכן זענען ביישפילן פון   14קָאלס און מאטריאלן אין  295,000וועלכע האט שוין אריינבאקומען באלד 

שטיצע פאראן דורך עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט, צו העלפן קלענערע ביזנעסער האבן צוטריט צו די  
 וויכטיגע פינאנצירונג. -קריטיש

   
אמען, באזוכט פארלייכטערונג פראגר 19-אויף געוואויער צו ווערן מער איבער די און אנדערע קָאוויד

iveinitiat-recovery-pandemic-https://esd.ny.gov/business  ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳  .
האט א נעטווָארק פון צוזאמארבעטער ארגאניזאציעס וועלכע גיבן אנווייזונג, טרענירונג, טעכנישע  

שטיצע, און שטיצע סערוויסעס צו ענטרעפענורס און קלענערע ביזנעסער איבער׳ן סטעיט וועלכע וועלן  
לע פאנדעמיע פארלייכטערונג גרענט און הלוואה  צושטעלן הילף מיט ניו יארק סטעיט און פעדערא

available-https://esd.ny.gov/organizations-פאר מער אינפארמאציע, באזוכט . אפליקאציעס
businesses-assist.   

   
״אזוי פיל פון אונזער סטעיט׳ס קלענערע  סטעיט סענאטארקע אנא מ. קאפלאן האט געזאגט,

ביזנעסער האבן קוים איבערגעלעבט די שוועריגקייטן פון דער פאנדעמיע, און דער וועג אויף פאראויס איז  
נאך אלץ אומזיכער אין דער צייט וואס מיר נאוויגירן אן ערהוילונג וועלכע איז נישט אזוי איינפאך ווי מיר  

אמען ווי דער פאנדעמיע קלענערע ביזנעס ערהוילונג גרענט פראגראם  אלע וואלטן געהאפט. פראגר
נויטיג אויף צו האלטן אפן די טירן ביי טויזנטער קלענערע ביזנעסער איבער׳ן  -זענען געווען העכסט

סטעיט, אבער מער מוז געטון ווערן עס זאל אנקומען געלטער אין די הענט פון די וועלכע זענען נאך אלץ 
דאס אלץ דורכצומאכן. עס איז צייט צו פארברייטערן דעם פראגראם צו דערגרייכן נאך   אנגעשטרענגט

- מער קלענערע ביזנעסער, און מיר מוזן איינפירן גאווערנער האוקול׳ס פארשלאג צו שטיצע ניי
 אויפגעשטעלטע קלענערע ביזנעסער וועלכע פרובירן זיך לאזן אין גאנג.״  

  
״אלס א געוועזענער קלענערע ביזנעס אייגנטימער, ווייס  האט געזאגט, מיטגליד אל סטירּפע -אסעמבלי

איך ווי שווער עס איז צו נעמען א געדאנק און מאכן דערפון א סוקסעספולע ביזנעס אפילו אין נארמאלע 
אומדערהערטע עקאנאמישע -צייטן, ווער רעדט נאך בשעת אן אלוועלטליכע פאנדעמיע און פריער

פאנדעמיע קלענערע ביזנעס ערהוילונג גרענט פראגראם איז געווען א   19-קָאווידשוועריגקייטן. דער 
-וויכטיגער באשטאנדטייל פון ניו יארק׳ס פאנדעמיע אפרוף, צושטעלנדיג הילף פאר מייקראָ -קריטיש

ביזנעסער ווי אויך פאר די וועלכע קוואליפיצירן נישט פאר פעדעראלע הילף אדער   MWBEביזנעסער און 
גן זיך אין מער הילף. אלס פארזיצער פון דער אסעמבלי קלענערע ביזנעס קאמיטע, האבן איך זיך  נויטי

געטראפן דירעקט מיט ביזנעס אייגנטימער לענגאויס דעם סטעיט צו העלפן שאפן א גרענט פראגראם 
וועלכס וועט דירעקט אדרעסירן זייערע מערסט דרינגענדע געברויכן. דער גרענט פראגראם האט 

ערגרייכט א באדייטנדע גרייכפונקט און איך קוק ארויס אויף צו זען נאך מער בארעכטיגטע ביזנעסער ד
אומגינציגע ערטער.  -נויטיגע גרענט פראגראם אריינגערעכנט אזעלכע אין עקאנאמיש-ניצן אויס די העכסט

ביזנעס קאמיוניטי איך דאנק גאווערנער קעטי האוקול פאר איר אנגייענדע שטיצע פון אונזער סטעיט׳ס 
אויפ׳ן וועג צו ערהוילונג און איר באנייטע דרוק צו פארשטערקערן דעם ענטרעפעניוריעלע גייסט אין  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fbusiness-pandemic-recovery-initiative&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C466e1b4b87df452683f008da0830833d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637831301703630295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dFyc%2BxKRN%2BFTTcrDPxYYvk%2BBtApcux3cVwcktqS%2Fia4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Forganizations-available-assist-businesses&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C466e1b4b87df452683f008da0830833d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637831301703630295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5cm3TAQnoK%2BGlFPyAoH2ccdUVCwsKaNPtRD0m4DmvZ8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Forganizations-available-assist-businesses&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C466e1b4b87df452683f008da0830833d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637831301703630295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5cm3TAQnoK%2BGlFPyAoH2ccdUVCwsKaNPtRD0m4DmvZ8%3D&reserved=0


אונזער סטעיט. פונדעסטוועגן איז אבער אונזער ארבעט נאך ווייט נישט אריבער. איך וועל פארזעצן  
צושטעלן נאך פארלייכטערונג צו   ווייטער צו ארבעטן מיט סטעיט פירער און סטעיקהָאלדער צו העלפן 

 סטעיט בודזשעט.״   2022-23אנגעשטרענגטע ביזנעסער אין דעם  
   

 איבער ״עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט״  
( איז ניו יארק'ס הויפט עקאנאמישע אנטוויקלונג אגענטור  ESDעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט )

(www.esd.ny.gov דער מיסיע פון .)ESD   איז צו שטיצן און אונטערהייבן אן אויפגעלעבטע און
וואקסנדער עקאנאמיע, דערמוטיגן דאס שאפן פון נייע דזשאבס און עקאנאמישע געלעגנהייטן, העכערן  

איינקונפט פאר׳ן סטעיט און אירע מוניציפאליטעטן, און דערגרייכן סטאבילע און אויסגעברייטערטע  
ָאונס, גרענטס, טעקס קרעדיטס און אנדערע סארטן פינאנציעלע הילף,  ארטיגע עקאנאמיעס. דורך ניצן ל

צו פארבעסערן פריוואטע ביזנעס אינוועסטירונג און וואוקס צו טרייבן דזשאב שאפן און   ESDשטרעבט 
איז אויך דער הויפט אדמיניסטראטיווע   ESDשטיצן בליענדע קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק סטעיט. 

ט אויפזען איבער די ניו יארק סטעיט ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס און  אגענטור וואס טו
די מארקעטינג פון ״איי לָאוו ניו יארק״, דער סטעיט׳ס איקאנישער טוריזם ברענד. פאר מער  

אינפארמאציע אויף ראיאנישע קאונסילס און ״עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט״, באזוכט 
www.regionalcouncils.ny.gov  אוןwww.esd.ny.gov  . 
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