
 
 גאווערנער קעטי האקול   2/28/2023 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

קליינע ביזנעס אדמיניסטראציע צו פארלייגן פעדעראלע הילף פאר  USגאווערנער האקול מעלדט 
  איינוואוינער און ביזנעסעס אין מערב ניו יארק אימפאקטירט פון דער ענדע דעצעמבער זאווערוכע

   
US ריבית הלוואות פאר פאסיגע איינוואוינער  -קליינע ביזנעס אדמיניסטראציע צו צושטעלן נידעריגע

און ביזנעסעס אפעקטירט געווארן ביי ווינטער שטורעם אליאט אין אירי, קאטאראוגוס,  
  טשאוטאקווא, דזשענעסי, ניאגארא, און ווייאומינג קאונטיס

  
אויס  -סטעיט אפטייל פון האומלענד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס האבן געארבעט לאנג

   אירי קאונטי אפיצירן אנצופירן די געפאדערטע שאדן אפשאצונג אין אימפאקטירטע קאמיוניטיס 
   

פערזענלעכע קאטאסטראפע הלוואות דערגרייך צענטערס וועלן זיך עפענען אין אירי קאונטי,  
  דאהלוואה אפליקאציעס אויך צו באקומען אנליין 

   
  

קליינע ביזנעס אדמיניסטראציע וועט  USגאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז דער 
פארלייגן פעדעראלע הילף פאר ניו יארקער אין מערב ניו יארק אפעקטירט געווארן ביי ווינטער שטורעם  

אליאט אין ענדע דעצעמבער. איינוואוינער און בייזנעסעס אין אירי, קאטאראוגוס, טשאוטאקווא,  
ריבית  -נען יעצט פאסיג צו אפליקירן פאר נידעריגע דזשענעסי, ניאגארא, און ווייאומינג קאנוטיס זע 

הלוואות זיי צו העלפן צו זיך קומען פון דעם היסטארישן שטורעם, וואס האט חרוב געמאכט די גאנצע  
  געגנט איבער דער קריסטמעס חאגע.

   
דור   "מיין הארץ גייט אויס פאר די פאמיליעס וואס האבן פארלוירן באליבטע אין דעם איינמאל אין א

שטאט פון בופאלא, אין דער פארבלייבנדיגע  -זאווערוכע וואס האט אנגעמאכט א חורבן אין מיין געבורטס
"ניו יארקער  "האט גאווערנער האקול געזאגט. אימפאקטן פונעם שטורעם זענען נישט אוועקגעגאנגען,

בן צוגאנג צו  וואס האבן געליטן אינפראסטרוקטור שאדנס צוליבן שטורעם וועלן יעצט קענען הא
קליינע ביזנעס אדמיניסטראציע. די קריטישע רעסורסן, אין צוגאב צו אונדזער   USסערוויסעס פון דער 

פארלאנג פאר פרעזידענט ביידנס הסכמה פאר א גרויסע קאטאסטראפע דעקלאראציע, וועט העלפן  
  ויס."צושטעלן נייטיגע הילף פאר אונדזערע לאקאלע קאמיוניטיס וואס קריכן ערשט אר

   
SBA   הלוואות שטעלן אפט צו הילף פאר בארעכטיגטע היים אייגנטימער, דינגערס, ביזנעסעס, און

פארבינדענע  -אנדערע וועלכע נויטיגן זיך אין פינאנציעלע שטיצע נאך עמערדזשענסיס אדער וועטער 
ק סטעיט אפטייל  קאטאסטראפעס. נאכפאלגנדיג דער פאסירונג, האבן שטאב מיטגלידער פון דער ניו יאר 

 Division of Homeland Security andפון האומלענד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס )
Emergency Services, DHSES און אירי קאונטי דורכגעפירט א גרונטליכע אפשאצונג פון די שאדנס )

  הילף. SBAפארבינדן מיט דעם שטורעם,.וואס ערלויבט צו באקומען 
   

   קאטאסטראפע הלוואות:  SBAדי פאלגענדע גרופעס קענען מעגליך זיין בארעכטיגט פאר הילף פון 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdisasterloan.sba.gov%2Fela&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0cb1156723da490613d108db19d46e4f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638132172396074744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pcehYyW%2BmnE%2FIpfb%2BmhN1iiNGuivLZ%2BLXxgkKj0KWos%3D&reserved=0


  צו פארריכטן זייער הויפט וואוינונג $200,000ביז היים אייגנטימערס:  •
צו פארריכטן אדער אויסטוישן געשעדיגטע אדער   $40,000ביז  היים אייגנטימער און דינגער: •

  חרוב געווראענע פערזענליכע פארמעגנס.
אויף צוריקצושטעלן ריעל עסטעיט, אינווענטארי,  $2,000,000ביז  ביזנעס אייגנטימער: •

  מאשינען, אויסריכטונגען, און אנדערע פיזישע פארלוסטן.
עקאנאמישע שאדן קאטאסטראפע   ארגאניזאציעס: ביזנעסער און נישט פאר קיין ריווח  •

צוצושטעלן נויטיגע ארבעט קאפיטאל ביז נארמאלע אפעראציעס וועלן   $2,000,000הלוואות ביז 
  ווייטער פארזעצן נאך א קאטאסטראפע.

   
ניו יארק סטעיט האומלענד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמיסיאנער דזשעקי ברעי  

אויס עמערדזשענסי אפרוף -וועלן ווייטער ארבעטן לענג DHSESאון  "גאווערנער האקול האט געזאגט,
שותפים אין אימפאקטירטע קאמיוניטיס צו פארזיכערן אז ניו יארקער באקומען די רעסורסן און כלים זיי  

  נויטיגן צו קענען זיך צוריקשטעלן אויף די פיס געהעריגערהייט."
   

DHSES   ארבעט מיט אירי קאונטי און דיSBA  צוויי פיזישע לאקאציעס פאר קאטאסטראפע  צו עפענען
( צו העלפן ניו יארקער  Disaster Loan Outreach Centers, DLOCsהלוואות דערגרייך צענטערס )

אפליקירן פערזענלעך פאר הילף. קאסטומער שטיצע אגענטן שטייען גרייט אויף צו העלפן אפליקאנטן  
  קאטאסטראפע הלוואה פראגראם. SBAגן וועגן דער מיט אויספילן די אפליקאציע ווי אויך ענטפערן פרא

   
ניו יארקער פענען אפליקירן אנליין, טרעפן נאך אינפארמאציע און אראפלאדנען אפליקאציעס 

קאסטומער סערוויס   SBA. אפליקאנטן קענען אויכעט רופן דער https://disasterloan.sba.gov/ela ביי
פאר מער  disastercustomerservice@sba.govאדער שיקן אן אימעיל צו  2955-659-800צענטער 

שוואך אדער האבן רעדן   קאטאסטראפע הילף. מענטשן וואס זענען טויב, הערן SBAאינפארמאציע אויף 
אנצוקומען צו טעלעקאמוניקאציע רילעי סערוויסעס. פארענדיגטע   7-1-1דיסאביליטיס קענען רופן 

 U.S. Small Business Administration, Processing andאפליקאציעס זאלן ווערן געשיקט צו
Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155  

   
דער לעצטער טאג וואס מען קען אריינגעבן אפליקאציעס פאר שאדנס צו פיזישע פארמעגנס איז 

. דער לעצטער טאג איינצוגעבן עקאנאמישע שאדן אפליקאציעס איז מאוועמבער  2023, 28נאוועמבער 
27 ,2023   
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