
 
 גאווערנער קעטי האוקול   8/11/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  מיט פאמיליעס אנגעשטרענגטע פאר הילף  אין   דאלאר  מיליאן  44.4 אנאנסירט  האוקול  גאווערנער
     קינדער

     
סקּול׳  -טּו- קינדער מיט ׳בעק 218,300איבער ׳פאנדעמיע עמערדזשענסי הילף פָאנד׳ ארויסהעלפן 

   אויסגאבן; ערנערונג הילף פאר פיצעלעך קינדער
     

מאליגע באצאלונג פון  - הויזגעזינדער איינגעשריבן אין ׳ּפּובליק עסיסטענס׳ צו באקומען אן איינציג
    3דאלער פאר קינדער אונטער   150; 17און  3דאלער פאר יעדעס קינד צווישן די יארן  214

    
     

יליאן דאלער אין  מ 44.4גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן עס וועט אויסגעטיילט ווערן 
-טּו-פעדעראלע פאנדעמיע געלטער צו העלפן אנגעשטרענגטע ניו יארקער מיט קינדער צו דעקן ׳בעק

קינדהייט ערנערונג אויסגאבן. אנגעפירט דורכ׳ן סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און -סקול׳ און קליין
ושטעלן פאר ניו יארקער אויף  דיסַאביליטי הילף, וועט דער ׳פאנדעמיע עמערדזשענסי הילף פָאנד׳ צ

 150און  17ביז  3פאר יעדע קינד אין עלטער פון  214מאליגע סומעס פון -׳ּפּובליק עסיסטענס׳ איינציג 
     אין זייער הויזגעזינד.  3פאר יעדע קינד אונטער 

     
האט   פאנדעמיע,״ דער פון קאסטן עקאנאמישע די נאך שפירן פאמיליעס יארקער ניו ארבעטנדע -״שווער

  דעם סקול  אין צוריק קינדער זייערע שיקן צו זיך גרייטן יארקער ניו ווי ״אזוי גאווערנער האוקול געזאגט.
  פאר  צאלן סטעיט איבער׳ן פאמיליעס אנגעשטרענגטע  העלפן סומעס איינמאליגע די וועלן הערבסט,

 זייער אויף  עול  אן געשטעלט אנדערש וואלטן וואס אויסגאבן הויזגעזינד אנדערע און סוּפלייס בילדונג
- לעבנס  די  אראפברענגען העלפן צו נעמען  מיר וואס טריט א  נאך ווידער איז  דאס  בודזשעט. הויזגעזינד

  פאנדעמיע.״ דער  דורך  אנגעפלאגט פאמיליעס ארבעטער  פאר קאסטן
     

 ׳ּפּובליק צו רדאלע 214 פון סומעס  איינמאליגע ארויסגעבן OTDA וועט ,12 אוגוסט אנגעהויבן
  אגענטור  דער וועט סה״כ אין .17 ביז  3 פון עלטער אין קינד א האבן וועלכע באקומער עסיסטענס׳

 184,000 אומגעפער פאר בענעפיטן צושטעלן  וועט וואס דאלער, מיליאן  39.3 אומגעפער אויסטיילן
     קינדער. 

     
  פאר הויזגעזינדער עסיסטענס׳  ׳ּפּובליק צו  דאלער 150 אויסטיילן OTDA  וועט צייט זעלבער דער אין

  די פיצעלעך.  פאר אויסגאבן ערנערונג  מיט ארויסצוהעלפן זיי יונגער  אדער  יאר  3 איז  וואס קינד  יעדעס
     קינדער. בארעכטיגט 34,300 אומגעפער צו  דאלער מיליאן 5.1 אויסצוטיילן זיך רישט אגענטור 

     
יז געשאפן געווארן אלס טייל פון דעם ׳אמעריקאנער רעטונגס  די פאנדעמיע עמערדזשענסי הילף פָאנד א

מיט׳ן ציל ארויסצוהעלפן נויטבאדערפטיגע פאמיליעס באטראפן דורך דער   2021פלאן׳ געזעץ פון 
פאנדעמיע. לויט פעדעראלע אנווייזונגען, מוזן די געלטער געניצט ווערן אויף ארויסצוגעבן  19-קָאוויד



עפיטן צו באטראפענע הויזגעזינדער מיט קינדער וועלכע מאכט מיט א  נישט איבער׳חזר׳נדע בענ 
       טערמיניגע צושטאנד אדער נויט. -ספעציפישע קורץ

     
  פאמיליעס און יחידים איינקונפט-נידעריגע העלפן צו גרענטס חודש׳ליכע צו שטעלט אסיסטענס׳ ׳פובליק

 ניו 500,000 איבער העלפט פראגראם דער  הָאוזינג. למשל ווי באדערפענישן, געווענטליכע נאכקומען
- נידעריגע  גאר יךאו ווי  ארבעטן,  נישט  קענען אדער אומבאשעפטיגט צייטווייליג זענען וועלכע יארקער
    קינדער. און  ארבעטער,  געהאלט

     
״פאר  אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאביליטי הילף קאמיסיאנער דעניעל דָאבליו. טיעץ האט געזאגט, 

פאמיליעס וואס מוטשען זיך שוין נאכצוקומען זייערע געברויכן, קענען די קאסטן פון עדיּוקעישען סוּפלייס 
פארבינדענע איינקויפונגען שאפן באדייטנדע פינאנציעל דרוק און אנגעשטרענגטקייט  -און אנדערע סקול

הערבסט. די איינמאליגע  פאר פאמיליעס וואס שיקן צוריק זייערע קינדער אין סקול אריין דעם 
באצאלונגען וועלן העלפן דעקן די איינמאליגע אויסגאבן פאר פובליק הילף הויזגעזינדער אין א צייט ווען  

     אזוי פיל פון זיי קומען זיך קוים אויס מיט די נעגאטיווע עקאנאמישע תוצאות פון דער פאנדעמיע.״
  

בן געזען מיט די פארגעשריטענע טשיילד טעקס  ״מיר הא פארשטייער ברייען היגינס האט געזאגט,
וויכטיגע דיפערענץ וואס נאך רעסָארסן קענען באדייטן פאר  -קרעדיט באצאלונגען די קריטיש

גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט אין אלאקירן די פעדעראלע פינאנצירונג   אנגעשטרענגטע פאמיליעס.
- אס מערסטע וועט העלפן לייגן עסן אין די לָאנטשדירעקט צו פאמיליעס וועלכע נייטיגן זיך דערין ד 

בָאקסעס, סוּפלייס אין בעקּפעקס, און קליידונג און שיך אויף סטודענטן אזוי ווי זיי הייבט אן דעם נייעם  
 סקול יאר.״  

  

״עס איז מער קריטיש פון אלעמאל אז מיר זאלן שטיצן   פארשטייער עדריאנא עספיילאט האט געזאגט, 
איבערהויפט   —טעגליכע שוועריגקייטן - פאמיליעס וועלכע מוטשען זיך נאכצוקומען טאגניו יארקער 

בשעת קאמיוניטיס טוען זיך ווייטער ערהוילן פון דער פאנדעמיע און אזוי ווי קינדער און פאמיליעס הויבן 
נע  אן דעם נייעם סקול יאר. איך בין דאנקבאר צו גאווערנער האוקול פאר באשטימען די צוגעגעבע

פירן, צו שטיצן געוויסע פון די  -קאנגרעסיאנעלע פאנדעמיע פָאנדינג וואס איך האב געהאלפן פאראויס
מערסטע אומבאהאלפענע איינוואוינער אין מיין דיסטריקט. די צוגעגעבענע געלטער וועלן שטיצן 

פארזיכערן אז   הויזגעזינדער לענגאויס אונזער סטעיט דורך זיי העלפן דעקן חודש׳ליכע אויסגאבן און
 אונזערע קינדער זענען גרייט פאר׳ן קומענדיגן סקול יאר.״  

     
-נידעריגע  טויזנטער  הונדערטער  העלפן  צו  ווייטער  פאר  זעצט  פָאנד׳  הילף  עמערדזשענסי  ׳פאנדעמיע  דער

 געשאפן  זיך  OTDA  האט  פעברואר,  אין  באדערפענישן.  נייטיגע-העכסט  זייער  מיט   יארקער  ניו  איינקונפט
 עסיסטענס׳  ׳ּפּובליק  אין  איינגעשריבן  הויזגעזינדער  באזארגן  צו   פָאנד   דעם   פון  דאלער  מיליאן  19  אומגעפער

  יאר   3  אונטער   קינד  יעדע   פאר  דאלער   140  מיט   פראגראם׳  הילף  ערנערונג  ׳סופלעמענטאל  דער   אדער 
   ווינדלעך. פון  הוצאות די פארלייכטערן צו אויף  אדער

     
 28,000  איבער פאר  בענעפיטן עסנווארג אין דאלער 730 צוגעשטעלט פָאנד דער האט אפריל, אין

  ערוואקסענע 31,500 בערך געהאלפן האבן געלטער איינמאליגע  די הויזגעזינדער. דורות׳דיגע-מולטי
    סטעיט. איבער׳ן  פאמיליעס צו  דאלער מיליאן 21.3 ארום  צושטעלנדיג ,  55 פון עלטער די איבער

     
אדער יונגער אין זייער הויזגעזינד  17אין מאי, האבן פאמיליעס אויף ׳ּפּובליק עסיסטענס׳ מיט א קינד 

דאלער פון דעם פָאנד אויף צו העלפן צאלן פאר הָאוזינג אויסגאבן, בילס, און    250באקומען א סומע פון 
ער האבן באקומען באצאלט  הויזגעזינד 110,000וויכטיגע באדערפענישן. אומגעפער  -אנדערע קריטיש

    קינדער.  216,000מיליאן דאלער, וואס האט ארויסגעהאלפן איבער  27סומעס אין סה״כ פון 
     



OTDA געוואלדטאט צוצושטעלן  -האט אויך געארבעט מיט דעם סטעיט אפיס פאר פארמיידן שטוב
-איינקונפט איבערלעבער פון שטוב-פינאנציעלע הילף דורך דעם פָאנד צו שטיצן נידעריגע

  12.5געוואלדפארברעכנס. אלס רעזולטאט פון דער באמיאונג האט דער אגענטור געקענט צושטעלן 
     געוואלדפארברעכנס איבערלעבער און זייערע פאמיליעס.-עלפן שטובמיליאן דאלער צו ה
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