
 
 גאווערנער קעטי האוקול   5/2/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער אין קילונג   15גאווערנער האוקול אנאנסירט פארברייטערטע בארעכטיגקייט פאר 
      הילף

        
      בארעכטיגטע ניו יארקער קענען קוואליפיצירן פאר אן עיר קאנדישען-אלע איינקונפט

     
      קלענערע איינקונפט הויזגעזינדער 20,000פראגראם ערווארטעט צו סערווירן אן אפגעשאצטע   

    
   2אפליקאציעס הויבן זיך אן מאי 

    
  

 היים  דער  דורך געמאכט גרייט  איז  דאלער מיליאן 15 אז  געמאלדן היינט האט האוקול גאווערנער 
  עיר קיין נישט האבן וועלכע פאמיליעס און יחידים איינקונפט-נידעריגע העלפן צו  פראגראם  הילף ענערגיע

 פון אנווייזונג  דער  אונטער  חדשים. זומער בעפארשטייענדע די פון  לויף  אין קיל האלטן צו זיך  קאנדישען
  אן פירט וואס אגענטור  די — הילף דיסַאביליטי און צייטווייליגע פון אפיס סטעיט  דער  האט גאווערנער, די

HEAP — ארויסהעלפן ווירקזאם מער פאר באשטאנדטייל קילונג די  פאר בארעכטיגקייט פארברייטערט 
       יארקער. ניו עבארעכטיגט  איינקונפט אלע ארייננעמען  דורך נויטבאדערפטיגע

       
״פאר צופיל ניו יארקער קאסט פארלייכטערונג פון די שמעלצנדע היצן וועלכע ווערן אנגעברענגט יעדעס  

״דורך פארברייטערן די בארעכטיגקייט  האט גאווערנער האוקול געזאגט.יאר זומער גאר טייער,״ 
איינקונפט און  -אז מער נידעריגע  אנווייזונגען פאר קילונג הילף קענען מיר העלפן פארזיכערן

הויזגעזינדער מיט שוואכערע מיטלען האבן אן אופן זיך צו האלטן באקוועם און אפגעהיטן ווען די היצן 
   וועלן זיכער שטייגן.״

        
אויף צו זיין בארעכטיגט פאר קילונג הילף אונטער די געענדערטע אנווייזונגען, מוזן אפליקאנטן נאכקומען  

בארעכטיגקייט תנאים און איינקונפט מאקסימום וועלכע ווענדן זיך אין די צאל הויזגעזונד   HEAPדי 
שטייער  -מיטגלידער. צום ביישפיל, א פאמיליע מיט פיר מיטגלידער מעג האבן א מאקסימום בעפאר

יאר   דאלער. בעפאר דעם  62,983דאלער אדער יערליכע איינקונפט פון  5,249חודש׳ליכע איינקונפט פון 
איז נאר געווען צו באקומען פאר איינקונפט בארעכטיגטע   HEAPאיז דער קילונג באשטאנדטייל פון 

הויזגעזינדער מיט א יחיד וואס ליידט פון א איבערצייגטע מעדיצינישע צושטאנד פארערגערט דורך  
    עקסטרעמע היצן.

     
אונטער די   דער פראגראם דעקט די קאסטן פון אן עיר קאנדישען יוניט און אינסטאלאציע.

 20,000פארברייטערטע בארעכטיגקייט, איז דער קילונג באשטאנדטייל ערווארטעט צו סערווירן ביז  
      הויזגעזינדער לענגאויס דעם סטעיט. 

        
  סאציעלע פון דעפארטמענטס ארטיגע אנגענומען בייאפליקאציעס פאר קילונג הילף וועלן ווערן 

, אדער ביז עס לויפן אויס די 31און אויסגעצויגן ביז אוגוסט   2אנטאג, מאי אנגעהויבן מ סערוויסעס
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ניו יארק סיטי איינוואוינער קענען דַאונלָאודען   הילף ווערט געגעבן לויט ווער עס קומט אן פריער. געלטער.
       .access.nyc.gov אן אפליקאציע און באקומען פראגראם אינפארמאציע

       
 פאריגעס  סטעיט דעם  לענגאויס בענעפיטן 11,300 בערך צוגעשטעלט האט פראגראם הילף קילונג דער
  די לויף אין  הילף קילונג פון גענאסן   האבן יארק ניו  לענגאויס הויזגעזינדער 36,000 יבערא אליין. יאר

    יאר. פינף  לעצטע
       

אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאביליטי הילף קאמיסיאנער דעניעל דָאבליו. טיעץ האט געזאגט,  
אר ניו יארקער פעלט די  זומער ברענגט שמעלצנדע היצן וועלכע זענען נישט נאר אומבאקוועם פ״

פארבינדענע  -מעגליכקייט צו קילן זייערע שטובער, אבער אויך צושטעלן באדייטנדע ריזיקע פון היץ
געזונטהייט עמערדזשענסיס. די פארברייטערטע בארעכטיגקייט פאר קילונג הילף וועלן זיין געוואונשענע  

לכע מוטשען זיך צו פארלייכטערן די היצן אין  איינקונפט הויזגעזינדער ווע-פארלייכטערונג פאר נידעריגע
     משך די הייסטע טעג פון זומער.״

  

  ניו יארק סטעיט אפיס פאר עלטערנדע אמטירנדע דירעקטאר גרעג אלסען האט געזאגט,
״עקסטרעמע היץ שטעלט פאר גרויסע געזונט און זיכערהייט ריזיקעס פאר מענטשן אין יעדן עלטער  

אבער איבערהויפט פאר עלטערע מענטשן. די הייצונג און קילונג הילף פראגראם באזארגט  
רט  פארלייכטערונג דארט וואו יחידים און פאמיליעס נויטיגן זיך דערין דאס מערסטע, אין זייערע היים א

סביבות. איך אפלאדיר גאווערנער האוקול פאר פארברייטערן דעם וויכטיגן בענעפיט צו העלפן מער ניו  
     נויטיגע קילונג הילף.״-יארקער און פארגרינגערן זייער צוטריט צו העכסט

  
מיליאן דאלער אין פעדעראלע עמערדזשענסי היים   15די סענאטאר טשארלס שומער האט געזאגט, ״

הילף וועט פארזיכערן אז ניו יארקער פאמיליעס און עלטערע מענטשן וועלכע מוטשען זיך צו   ענערגיע
באצאלן די בילס קענען זיך האלטן קיל דורכאויס די הייסע זומער חדשים. איך בין שטאלץ צו האבן 

ערע  געדרוקט די פעדעראלע רעגירונג זיי צו מוטיגן צו ליפערן די עמערדזשענסי הילף צו האלטן עלט
    מענטשן און פאמיליעס אפגעהיטן און מיט עיר קאנדישען אין זייערע היימען.״

    
״קיין שום מענטש אדער פאמיליע זאל קיינמאל  סענאטארקע קירסטען דזשיליברענד האט געזאגט, 

נישט דארפן מיטמאכן גענוג עיר קאנדישען, איבערהויפט אין די קומענדע זומער חדשים. איך שטאלציר  
איינקונפט פאמיליעס  - מיליאן דאלער אין פינאנצירונג וואס וועט העלפן נידעריגע 15צו מעלדן די מיך 

האבן צוטריט צו קילונג הילף. דאס איז א זיכערהייט פראבלעם, און אזוי ווי ניו יארק שטייט אויס ווייטער  
גנדע מאס עקסטרעמע וועטער, מוזן מיר פארזיכערן אז יעדע מענטש האט צוטריט צו א גענו
    פארלעסליכע הייצונג און קילונג סיסטעמען זיך צו האלטן אפגעהיטן אינדערהיים.״ 

    
ארבעטנדע פאמיליעס  -״שניידן ענערגיע קאסטן פאר שווער קאנגרעסמאן פאול טאנקא האט געזאגט,

נע, און  טערמיניגע צילן פון בויען א מער שטאנדהאפטיגע, ריי-וויכטיג אין אונזערע לאנג-איז קריטיש
גלייכבארעכטיגטע לאנד, און גלייכצייטיג צושטעלן פארלייכטערונג פאר די וועלכע נייטיגן זיך דערין דאס  

מערסטע. יארן נאכאנאנד האב איך געקעמפט צו מאכן יוטיליטי בילס מער צוגענגליך פאר הויזגעזינדער.  
ענערגיע הילף פראגראם אונטער אונזער אינקָאם היים -א דאנק מיין ערפאלגרייכע דרוק צו פינאנצירן לָאו

קָאוויד פארלייכטערונג און פעדעראלע שפענדונג לעגיסלאציע, וועט דער נויטיגער פראגראם ווייטער 
    סערווירן פאמיליעס אין ניו יארק און איבער׳ן לאנד.״

  
כוואליע  ״פאראיאר האבן מיר געזען רעקארד ברעכנדע היץ קאנגרעסמאן קאטלין רייס האט געזאגט,

רעטנדע מיטל אין דער צייט  -לענגאויס די פאראייניגטע שטאטן. פאסיגע עיר קאנדישען וועט זיין א לעבנס 
וואס מיר שטייען אויס ווייטער די געפארפולע תוצאות פון קלימאט ענדערונג. עס פריידט מיך אז 
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וויכטיגע קילונג  -ן קריטישגאווערנער האוקול פארברייטערט דעם וויכטיגן פראגראם וואס וועט צושטעל
   איינקונפט הויזגעזינדער דורכאויס די זומער חדשים.״-הילף צו צענדליגע טויזנטער נידעריגע 

  
״דער היים ענערגיע הילף פראגראם שפילט א   קאנגרעסמאן עדריאנא עספיילאט האט געזאגט,

ערע קאמיוניטיס קענען דעקן די  איינקונפט יחידים אין אונז -קריטישע ראלע אין פארזיכערן אז נידעריגע
קאסטן פון הייצן זייערע היימען, און האלטן זייערע פאמיליעס אפגעהיטן און געזונט. אזוי ווי קלימאט  

ענדערונג העכערט ווייטער די צאל און שטארקייט פון היץ כוואליעס אין זומער, איז וויכטיג פאר אונז צו  
פון דער באפעלקערונג. צו אפט זענען קאמיוניטיס  באשיצן אונזער מערסט באדערפטיגע טיילן 

היסטאריש באזייטיגט און די אין אומגינציגע אומשטענדן שטייען אויס די שווערסטע ווירקונגען פון 
קלימאט ענדערונג אין דער זעלבער צייט וואס זיי זענען די וויינגסטע פאראנטווארטליך פאר די אורזאכן.  

נויטיגע צוגעלייגטע אינוועסטירונג פון ניו -ול פאר אויסמעלדן די העכסטאיך אפלאדיר גאווערנער האוק
איינקונפט יחידים און זייערע פאמיליעס וועלכע פעלן עיר  -יארק סטעיט צו פארזיכערן אז נידעריגע 

    קאנדישען קענען זיך האלטן קיל דורכאויס די קומענדע זומער חדשים.״
     

״דאס פארברייטערן בארעכטיגקייט פאר   האט געזאגט,  סטעיט סענאטארקע ראקסענע פערסאוד
בארעכטיגטע ניו יארקער איז א  -קילונג הילף דורך דער היים ענערגיע הילף פראגראם צו אלע איינקונפט

נויטיגע טריט אין דעם גוטן ריכטונג. עיר קאנדישען איז א נויטיגקייט פאר ריזיקירטע ניו יארקער מער  
בינדענע קראנקהייט, איבערהויפט עלטערע מענטשן, יונגע מענטשן און די  פאר-איינגעשטעלט פאר היץ

   וועלכע ליידן פון אטעמען שוועריגקייטן.״
    

  19-״אין די נאכווייענישן פון דער קָאוויד מיטגליד לינדע בי. ראזענטאל האט געזאגט,-אסעמבלי 
אלן זייערע יוטיליטי בילס, רענט און  פאנדעמיע, מוטשען זיך נאך טויזנטער ניו יארקער פאמיליעס צו באצ

שטעלן עסנווארג אויפ׳ן טיש צו שפייזן זייערע פאמיליעס. אזוין ווי די זומער חדשים קומען אן, איז  
איינקונפט ניו יארקער די  -ארבעטנדע, נידעריגע-נייטיג פאר אונז צוצושטעלן פאר שווער-העכסט

מיליאן דאלער פאר׳ן היים ענערגיע הילף  15ן נאך פארלייכטערונג זיי צו העלפן זיך האלטן קיל, או
מיטלען זענען נייטיג צוצושטעלן גרונטליכע  -פראגראם וועט טון גענוי דאס. כאטש מער שטיצע

פארלייכטערונג פון צוריקגעשטאנענע יוטיליטי חובות, בין איך אבער דאנקבאר צום גאווערנער פאר׳ן  
    מאכן דעם וויכטיגן פארשפרעכונג.״

     

AARP  ,״פינאנציעלע הילף אויף אויסצומיידן ניו יארק סטעיט דירעקטארין בעט פינקעל האט געזאגט
ניו  AARPפאטענציעל טויטליכע זומער היצן זאלן זיין צוגעשטעלט פאר אלע וואס נייטיגן זיך דערין. ׳

יארק׳ אפלאדירט גאווערנער האוקול פאר׳ן נעמען א וויכטיגע פראאקטיווע שריט צו באשיצן ניו יארקערס  
איבערהויפט עלטערע ניו יארקער וועלכע זענען ספעציעל איינגעשטעלט פון עקסטרעמע   —געזונטהייט 

   היצן.״
    

״עלטערע  קי פריוו האט געזאגט, אסאסיעשען אויף עלטערע אין ניו יארק עקזעקיוטיוו דירעקטאר בע
פארבינדענע קראנקהייט. אין פילע פעלער, קענען  -יחידים זענען עקסטרעם איינגעשטעלט צו היץ און היץ

זיי מיטמאכן כראנישע געזונטהייט אומשטענדן און אטעמען פראבלעמען. די גרייטקייט פון קילונג הילף  
סצוהאלטן געזונט און זיכערהייט אין דער קאמיוניטי. נייטיג אויף אוי-פאר עלטערע מענטשן איז העכסט

דער אסאסיעשען אויף עלטערנדע אין ניו יארק פריידט זיך שטארק אז גאווערנער האוקול האט  
    פארברייטערט דעם בענעפיט פאר ניו יארקער.״

    
ערע בענעפיטן ״דורך אונז ָאן ניו יארק׳ עקזעקיוטיוו דירעקטאר עליסאן ניקערסאן האט געזאגט, - ׳ליוו

ָאן ניו יארק׳ געזען ערשטהאנטיג די ווירקונג וואס די ׳הייצונג און קילונג  -ָאוטריטש פראגראם, האט ׳ליוו
איינקונפט עלטערע ניו יארקער זיך האלטן  -הילף׳ קילונג הילף פראגראם האט אויף צו העלפן נידעריגע

נאטן. מיר אפלאדירן גאווערנער האוקול פאר  קיל ביים אויסשטיין עקסטרעמע היצן דורכאויס די זומער מא



פארברייטערן בארעכטיגקייט צו פארזיכערן אז דער פראגראם קען אנקומען צו מער עלטערע,  
נויטבאדערפטיגע ניו יארקער אין נויט, און מיר קוקן ארויס צו ארבעטן אויף צו פארזיכערן אלע עלטערע  

   מיטל אנגעבאטן דורך דעם סטעיט.״-גע הילפסמענטשן זענען באוואוסטזיניג איבער די וויכטי
    

  ׳ווי עקט׳ פאר ענווייראנמענטאלע יוסטיץ דירעקטאר פון ּפָאליסי סאנאל דזשעסעל האט געזאגט, 
רעטנדע בענעפיט פאר פילע מענטשן אין די זומער -״דער היים ענערגיע הילף פראגראם איז א לעבנס

ברענגער און טוט  -פארבינדענע טויטפאל -נס וועטערחדשים. עקסטרעמע היצן איז דער נומער איי
איינקונפט. אין לויף פון א - אומפראפארציאנעל אפעקטירן מענטשן פון קאלירטע אפשטאם און נידעריגע

פראצענט פון היץ טויטפעלער אין ניו יארק סיטי זענען שווארצע /   50יעריגע צייט אפשניט, בערך -צען
ויט דער ניו יארק סיטי דעפארטמענט פון געזונטהייט און גייסטישע אמעריקאנער מענטשן, ל- אפריקאנע

פאר פארברייטערן די קילונג הילף פראגראם   OTDAוואוילזיין. מיר דאנקען גאווערנער האוקול און  
בארעכטיגקייט דורך צושטעלן א מעדיצינישע וויתור, עס פארברייטערן צו מענטשן אין סָאבסידייזד׳טע 

  ר׳ן אנבאטן די אפליקאציע אין מערערע פארמאטן.״הָאוזינג, און פא
  

״אזוי ווי  פובליק יוטיליטי געזעץ פראיעקט עקזעקיוטיוו דירעקטאר ריטשערד בערקלי האט געזאגט,
זומערן ווערן הייסער צוליב קלימאט ענדערונג, דארפן ניו יארקער, און איבערהויפט עלטערע מענטשן,  

ער, און די וועלכע וואוינען אין ׳היץ אינזלען האבן צוטריט צו קילונג כדי זיי איינקונפט הויזגעזינד- נידעריגע
פארבינדענע קראנקהייט. מיר אפלאדירן דער פארברייטערונג פו -זאלן קענען אויסמיידן געפארפולע היץ

ליגע ניו יארק׳ס הייצונג און קילונג הילף פראוויזאריש דעם זומער דורך דער סטעיט׳ס אפיס פון צייטוויי
פירנדע קלימאט און קאמיוניטי -דיסַאביליטי הילף. די רעפארמען, איינגעגלידערט אין ניו יארק׳ס נאציאנאל

באשיצונג אקט, וועלן באשיצן קאמיוניטיס אין שוואכע אומשטענדן און היטן אפ פיל מער ניו יארקער פון  
ערן נאך מער מצוי אין דער צייט וואס  היץ שמערצן, היץ אויסשעפונג, און היץ סטרָאוק, וועלכע וועלן וו

   יעדע זומער נאכאנאנד וועט די הייסטע אין דעם רעקארד.״

  
 בענעפיטן HEAP עמערדזשענסי די  אנצובאטן אגענטור  די פאר אויך זעצט  הילף, קילונג  צו צוגאב אין

-היץ אדער היץ  דראענדע -לעבנס  אדער קריזיס א מיט מאכן וועלכע הויזגעזינדער  אזעלכע  פאר
  31 אוגוסט ביז  באקומען צו איז  בענעפיט עמערדזשענסי דער עמערדזשענסי.   ענערגיע  פארבינדענע 

      אויסגעניצט.   ווערן געלטער באשטימטע  די ביז  אדער
      

  1.5סטעיט בלייבט ווייטער הויך. ביז אהער דעם סעזאן זענען באלד איבער׳ן  HEAPפארלאנג פאר 
פארדינענדע  - מיליאן רעגלמעסיגע בענעפיטן ערהאלטן געווארן דורך נידעריג צי מיטלמעסיג

עמערדזשענסי בענעפיטן זענען אויך ארויסגעגעבן געווארן פאר די   63,000הויזגעזינדער, און באלד 
       הויזגעזינדער.

        
###     
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