
 
 גאווערנער קעטי האוקול    4/9/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
ביליאן דאלער אוועקגעלייגט פאר פאנדעמיע ערהוילונג געלטער  2גאווערנער האוקול אנאנסירט 

    בודזשעט  2023יאר -אין דעם פינאנץ
    

מיליאן דאלער פאר עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם אלס טייל פון אנגייענדע  800
    ן פאנדעמיע שוועריגקייטןאנטשלאסנקייט צו שטיצן טענאנטן און לענדלָארדס וועלכע ליידן פו

   
  מיליאן דאלער פאר שפיטעלער וועלכע מאכן נאך מיט פינאנציעלע אנגעשטרענגקייט צוליב 800

   פאנדעמיע; 19-דער קָאוויד 
    

 איינקונפט-מיליאן דאלער אפצושאפן פאנדעמיע פארבינדענע יוטיליטי חובות פאר נידעריגע 250
   הויזגעזינדער

   
 מיליאן דאלער פאר לענדלָארד רענט הילף פראגראם צו שטיצן לענדלָארדס וועמענס טענאנטן 125

    האבן זיך אנטזאגט פון אנטיילנעמען אין דעם עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם
     
    

ביליאן  2גאווערנער קעטי האוקול האט היינט דייטליך איבערגעגעבן וויאזוי עס וועט געניצט ווערן די 
סטעיט  2023יאר -דאלער אוועקגעלייגט אויף צו פינאנצירן פאנדעמיע ערהוילונג אין דעם פינאנץ

גאווערנער  בודזשעט. ווען זי האט ערשט אפירגעברענגט איר עקזעקיוטיוו בודזשעט אין יאנואר האט 
האוקול אנגעוויזןן אז זי וועט ארבעטן מיט׳ן לעגיסלאטור צו טרעפן דאס בעסטע באניץ פאר די 

מאליגע פראגראמען ארויסצוהייבן באדערפטיגע ניו -איבעריגע געלטער, וועלכע וועלן שטיצן איינציג
מאכן געשלאסן יארקער וועלכע זענען עקסטער באטראפן געווארן דורך דער פאנדעמיע. אונטער אפ

מיליאן דאלער דירעקטירט צו דעם עמערדזשענסי רענט הילף  800מיט׳ן לעגיסלאטור, ווערט 
מיליאן דאלער פאר דעם לענדלָארד רענט  125מיליאן דאלער פאר יוטיליטי הילף,  250פראגראם, 

ציעלע דרוק מיליאן דאלער גייט פאר שפיטעלער וועלכע מאכן נאך מיט פינאנ 800הילף פראגראם, און 
מאליגע -מיליאן דאלער וועט גיין צו אנדערע איינציג 25פאנדעמיע. נאך  19-פון דער קָאוויד

    אינוועסטירונגען.
  

״געוויסע פון אונזער מערסט אומבאהאלפענע קאמיוניטיס זענען נאך איבערגעקוילערט פון די גאר 
״א   אווערנער האוקול געזאגט.האט גדור פאנדעמיע,״ -א-שעדליכע תוצאות פון דער איינמאל

פרעצעדענטלאזע קריזיס פאדערט א פרעצעדענטלאזע אפרוף פאר די מיט אן א שיעור חובות, און איך 
בין דאנקבאר צו אונזערע צוזאמארבעטער אין דעם לעגיסלאטור פאר זייער ארבעט צו פארזיכערן אז די 

אין דעם בודזשעט. דער בודזשעט וועט בויען  וויכטיגע פינאנצירונג איז אריינגערעכנט געווארן-קריטיש
אויף די באמיאונגען פון מיין ערשטע זיבן מאנאטן אין אפיס און צושטעלן שטיצע פאר אנגעשטרענגטע 

    ניו יארקער זיך צוריקצושטעלן אויף די פיס.״
     

   עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם 



מיליאן דאלער אין סטעיט געלטער פאר  800סטעיט בודזשעט אנטהאלט נאך  2023יאר -דער פינאנץ
מיליאן דאלער איז אפגעזונדערט צו ערמעגליכן  150דעם עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם. נאך 

יו צוגעטיילט דורך דער פעדעראלער רעגירונג צו נ-אויסגעבן פעדעראלע געלטער וועלכע זענען ווידער 
יארק סטעיט. ביז היינט, האט דער אפיס פאר צייטווייליגע און דיסַאביליטי הילף אויסגעטיילט איבער 

 160,000ביליאן דאלער אין פעדעראלע פינאנצירונג פאר הינטערשטעליגע רענט, שטיצנדיג איבער  2.1
ילע וואוינונג פארדינענדע הויזגעזינדער וועלכע שטייען אויס אומסטאב-נידעריג און מיטלמעסיג

   אומשטענדן. 
    

     יוטיליטי חובות הילף
מיליאן דאלער אין פינאנצירונג צו עלימינירן  250סטעיט בודזשעט וועט צולייגן  2023יאר -דער פינאנץ
 הויזגעזינדער, אוןאיינקונפט -פארבינדענע הינטערשטעליגע יוטיליטי חובות פאר נידעריגע -פאנדעמיע 

ע הויזגעזינד חובות אנגעזאמלט דורכאויס דער פאנדעמיע. די פינאנצירונג וועט רעדוצירן אלע אנדער
, קאנסומענט OTDAאנגעפירט ווערן דורך דער דעפארטמענט פון פובליק סערוויס צוזאמען מיט 

מיליאן  100ארגאניזאציעס און יוטיליטי פירמעס. דער פראגראם איז אין צוגאב צו אן אפגעשאצטע 
אויף צו רעדוצירן הינטערשטעליגע יוטיליטי חובות. אין צוגאב  ERAPבאצאלט דורך דאלער צו ווערן 

צו אויטאמאטיש  DPSאון  OTDAהאט גאווערנער האוקול איינגעפירט א נייע אונטערנעמונג צווישן 
איינקונפט הויזגעזינדער אין יוטיליטי הנחה פראגראמען וועלכע וועלן שפארן -איינשרייבן מער נידעריגע 

   טיילנעמענדע הויזגעזינדער הונדערטער דאלער א יאר אויף יוטיליטי אויסגאבן.אנ
   

    לענדלארד רענט הילף פראגראם 
מיליאן דאלער פאר׳ן עמערדזשענסי רענט  125סטעיט בודזשעט אנטהאלט נאך  2023יאר -דער פינאנץ

אנטן האבן זיך נישט שטעלט צו רענט הילף פאר לענדלָארדס וועמענס טענ LRAPהילף פראגראם. 
, אריינגערעכנט פעלער אין וועלכע דער טענאנט האט זיך ארויסגעצויגן פונ׳ם ERAPגעוואנדן פאר 

באצאלונגען  15,000ּפרָאּפערטי איבערלאזנדיג אומבאצאלטע רענט חובות. ביז אהער זענען איבער 
   צוהעלפן לענדלָארדס.מיליאן דאלער אויף ארויס 160געמאכט געווארן אין סך הכל פון איבער 

     
      העלטקעיר

צו בויען דער העלטקעיר סיסטעם פון דעם צוקונפט און אויפריכטן אן אויסגעליידיגטע העלטקעיר 
יעריגע -ביליאן דאלערדיגע, מולטי 20ארבעטסקראפ, וועט גאווערנער האוקול מאכן א היסטארישע 

וואס מיליאן דאלער פון דעם אפמאך פאר שפיטעלער  800אינוועסטירונג אין העלטקעיר, אריינגערעכנט 
    פאנדעמיע. 19-מאכן נאך מיט פינאנציעלע דרוק פון דער קָאוויד

    
    

###     
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