ווע גווייזע ר זיך א ייצ ו ג ע ב ן פ א ר ניו י א ר ס ט ע יט ק ר ע ד יט פ א ל יס י פ א ר
א פ ל יק א נט ן פ א ר ס ט ע יט  -ג ע צ א ל ט ע ה א ו זינ ג
דעם דאקומענט געבט האוזינג פראוויידערס אנווייזונגען פאר די אפשאץ פון קרעדיט היסטאריע פאר אפליקאנטן פאר
-HCRגעצאלטע האוזינג .די נייע פאליסיס פאדערט דעוועלאפערס ,מענעדזשינג אגענטן אדער אייגנטומער צו
איינצלווייז אפשאצן אפליקאנטן מיט נידריגע קרעדיט סקאורס אדער נעגאטיווע קרעדיט היסטאריע ווי איידער זיי
אוטאמאטיש אפזאגן באזירט אויף אזעלכע געפינסן.
אינאיינעם מיט די וועגווייזער ,זאלן האוזינג פראוויידערס נוצן די ארבעטסבלאט וואס גייט מיט דעם )ברייט ערקלערט
אונטן( צו מאכן זייער באשטימונג.
הונדערגרונד און אלגעמיינע פאליסי
אלס טייל פון א געווענליכע הונטערגרונד איבערזיכט צו באשטימען בארעכטיגקייט ,איז אנגענומען פאר לענדלארדס
איבער די סטעיט צו איבערקוקן די קאסומער קרעדיט סקאורס פון אפליקאנטן .אויב א טענענט האט א נידריגע
קרעדיט סקאור אדער נעגאטיווע קרעדיט געפינסן אזויווי באנקראט אדער קאלעקשנס ,וועט א לענדלארד מעגליך
אפזאגן אן אפליקאנט אן קוקן אויף די אורזאך אדער אומשטענדן ארום נעגאטיווע קרעדיט געפינסן.
די סארט בלענקעט פאליסי איז ספעציעל געפערליך וויבאלד עס שעדיגט פון די מערסט באטראפענע ניו יארקער,
אריינגערעכנט מענטשן פון קאליר ,דאמעסטישע געוואלדטאטן איבערלעבער ,און מענטשן מיט דיסאביליטיס .אויך,
טוען די פאליסיס שעדליך אפעקטירן די גרויסע באפעלקערונג פון מענטשן מיט מעדיקעל אדער סטודענט חוב .די
סארט חוב קען שפילן א גרויסע ראלע און פינאנציעלע אומזיכערקייט ,נישט קענען באצאלן בילס און געשעדיגטע
קרעדיט .נאכמער ,אדוואקאטן און סטעיקהאלטער האבן געפונען אז קרעדיט סקאור איז א לעכערליכע צייכענונג פון
אויב א טענענט וועט באצאלן זיין אדער איר רענט אין צייט אדער נישט.
אלס א האוזינג פראוויידער ,רעגולעיטאר און סאבסידייזער ,ווערט די ארבעט פון  HCRגעדראעט ווען מענטשן ווערן
אפגעזאגט צוטריט צו פארמעגליכע האוזינג צוליב א קרעדיט סקאור אדער קרעדיט היסטאריע וואס פארפעלט צו זאגן
די גאנצע בילד און שלאגט פאר נישט קראנטע אינפארמאציע וואגן אן אפליקאנט'ס מעגליכקייט צו צאלן רענט .צוליב
די מעגליכקייט פון דיסקרימינאציע און די איינדריק פון אזעלכע בארעכטיגקייט באדינגונגען אויף באטראפענע ניו
יארקער ,האט  HCRאריינגעלייגט אין קראפט א קרעדיט אינדיווידועליזירטע אפשאץ פאליסי וואס וואלט געווען
גילטיג פאר אלע וואס באקומען  HCRבאצאלונג.
די ארבעטסבלאט און פאקטארן וואס מוזן אריינגענומען ווערן אין באטראכט
אריינפיר און איבערבליק
ווען מאכנדיג א בארעכטיגקייט אפשאץ באזירט אויף קרעדיט ,מוזן האוזינג פראוויידערס נוצן די ארבעטסבלאט מיט'ן
טיטל" :אינדיווידועליזירטע אפשאץ קרעדיט ארבעטסבלאט :נוצנדיג ניו יארק סטעיט קרעדיט פאליסי פאר אפליקאנטן
פאר סטעיט-געצאלטע האוזינג ".די ארבעטסלאט ,וואו עס קען ווערן אפדעיטעד פון צייט צו צייט ,איז אוועילעבל
אויף.https://hcr.ny.gov/FEHO-Credit-Worksheet :
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די ארבעטסבלאט האט צוויי וויכטיגע צילן .ערשט ,מאכט עס א רעקארד פון די באשלוס-מאכן פראצעס וואס דער
האוזינג פראוויידער האט געטון צו באשטימען צו אננעמען אדער אפזאגן אן אפליקאנט .דאס ערלויבט די אפליקאנט צו
פארשטיין די באזיס פאר די באשלוס און העלפט דער האוזינג פראוויידער מאכן אנגייענדע באשלוסן .צווייט ,דער
ארבעטסבלאט וועט העלפן האוזינג פראוויידערס מיט די באשלוס-מאכן פראצעס צו פארזיכערן אז מען נעמט די
גילטיגע פאקטארן אין באטראכט.
די ארבעטסבלאט שטעלט פאר א קרעדיט פאליסי .אויסער אפליקאנטן וואס באקומען א גאנצע רענטאל סאבסידי
אדער אפליקאנטן וואס קענען ווייזן אז זיי האבן באצאלט זייער רענט אינגאנצן און אין צייט בשעת אדער די לעצטע
 12מאנאטן אדער די  12מאנאטן איידער די  COVID-19פאנדעמיע )מערץ  - 2019 ,1מערץ  ,(2020 ,1פאדערט די
ארבעטסבלאט פון לענדלארדס אדער מענעדזשינג אגענטן צו איינצלווייז אפשאצן אפליקאנטן און באשטימען די סארט
פאקטארן וואס מוזן און מוזן נישט ווערן אריינגענומען אין באטראכט )צום ביישפיל ,א חוב פון מער ווי $5,000
אויסער אויב די חוב איז א מעדיקעל אדער סטודענט לאון חוב( .די אפשאץ איז געמאכט אלס א צוויי-טייליגע פראצעס
פאר אפליקאנטן וועלכע באקומען נישט א פולע רענטאל סאבסידי .די ערשטע טייל ערקלערט אביסל די קרעדיט
היסטאריע וואס א לענדלארד מעג נוצן צו אפזאגן אן אפליקאנט און די צווייטע טייל באשטימט פאקטארן וואס מען מוז
נעמען אין באטראכט צו איבערוועגן א נעגאטיווע געפינס .צום ביישפיל ,אן אפליקאנט מיט נעגאטיווע קרעדיט
געפינסן וואס וואלט אויסגעשלאסן זייער אפליקאציע אונטער די ערשטע טייל פון די אפשאץ קען ,אונטער געוויסע
באדינגונגען ,נאכאלץ ווערן אנגענומען אויב זיי קענען אויפווייזן  12מאנאטן פון צייטליכע ,אנגייענדע רענטאל צאלונג
היסטאריע.
טייל  :Iפיר-שריט אנאליז צו איבערקוקן אן אפליקאנט'ס קרעדיט היסטאריע
שריט  :1אפליקאנט סאבסידי
ערשטע ,מוז דער דעוועלאפער ,לענדלארד ,אדער אגענט באשטימען אויב די אפליקאנט באקומען סיי וועלכע
רעגירונגס סאבסידיס וועלכע גייען דירעקט צודי האוזיגנג פראוויידער און וועלכע אליינס אדער צוזאמען באצאלט
פאר די פולע רענט פון די אפליקאנט אויף אן אנגייענדע פארנעם .ביישפילן פון די סאבסידיס רעכענען אריין ,אבער
זענען נישט באגרעניצט צו ,סעקשן  8וואוטשערס ,HUD/VASH ,פאבליק הילף,HOPWA/HASA ,FEPS/
רורעל רענטאל הילף ,און נאן-פראפיט רענטאל הילף.
סיי וועלכע אפליקאנט וואס באקומט אזא סארט סאבסידי טאר נישט אפגעזאגט ווערן צוליב קרעדיט היסטאריע .די
אפליקאנט מוז ווערן אנגענומען ,און דאס איז די ענדע פון די פראצעס .אויב די אפליקאנט באקומט נישט קיין איינע פון
די סאבסידיס ,דאן זאל דער האוזינג פראוויידער ווייטער גיין צו שריט  2פון די ארבעטסבלאט.
שריט  :2צייטליכע רענטאל באצאלונגען
געוואנדן אין די אפליקאנט ,מעגן אפליקאנטן אויסוועלן צו צושטעלן באווייז פון צייטליכע ,פולע רענטאל באצאלונגען
פון די לעצטע  12מאנאטן ,אדער אפילו די  12מאנאטן איידער די  COVID-19פאנדעמיע )מערץ  - 2019 ,1מערץ
 (2020 ,1און אינגאנצן פארמיידן א קרעדיט איבערקוק .צוליב די גרויסע אפעקטן פון די  COVID-19פאנדעמיע,
מוזן אפליקאנטן געגעבן ווערן די אויסוואל פון צושטעלן באווייז פון צייטליכע רענטאל באצאלונגען אדער פון די
פריערדיגע יאר אדער די יאר איידער די אנהויב פון די פאנדעמיע .ביישפילן פון אזעלכע באווייזן רעכענען אריין,
אבער זענען נישט באגרעניצט צו ,בטל געמאכטע טשעקס ,רענט רעסיטס ,א פריערדיגע לענדלארד'ס געשריבענע
רעקארד פון רענט באצאלונגען ,רעקארד פון אנליין רענט באצאלונגען ,באנק צעטלעך צייגנדיג דירעקטע באצאלונג צו
א לענדלארד ,מאני ארדער סטאבס און אנדערע פארעמס פון באווייז אנגענומען דורך די דעוועלאפער ,לענדלארד
אדער אגענט.
אויב אן אפליקאנט קען צושטעלן באווייז פון צייטליכע ,פולע רענטאל באצאלונגען פון די לעצטע  12מאנאטן ,אדער
אפילו די  12מאנאטן איידער די  COVID-19פאנדעמיע )מערץ  - 2019 ,1מערץ  ,(2020 ,1מוז דער אפליקאנט
ווערן אנגענומען ,און דאס איז די ענדע פון די פראצעס
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שריט  :3קרעדיט סקאור
אפליקאנטן פון סטיעט-באצאלטע האוזינג קענען נישט אפגעזאגט ווערן האוזינג באזירט בלויז אויף זייער FICO
קרעדיט סקאור .האוזינג פראוויידערס קענען באטראכטן א  FICOקרעדיט סקאור אלס איינס פון די עטליכע
פאקטארן וואס צייגן אויף פינאנציעלע זיכערהייט .באמערקט אז האבן באגרעניצטע אדער קיין שום קרעדיט סקאור
איז נישט די זעלבע ווי האבן א שלעכטע קרעדיט און איז נישט א סיבה צו אפזאגן האוזינג .באמערקט אויך אז אויב א
האוזינג פראוויידער וויל נוצן א קרעדיט סקאורינג סיסטעם אויסער ) FICOאזויווי  ,Vantageאדער אנדערע( ,מוזן
זיי געבן פאר  HCRדאקומענטאציע פון וויאזוי די סקאור און מאדעל איז אין פארגלייך צו .FICO
אויב די טענענט אויסוואל פאליסי קוקט נישט איבער די אפליקאנט'ס  FICOקרעדיט סקאור ,דאן זאל דער האוזינג
פראוויידער ווייטער גיין צו שריט  3פון די ארבעטסבלאט און אויך ווייטער פירן די אנאליז באזירט אויף אנדערע
פאקטארן.
אויב דער פאליסי נעמט יא דער אפליקאנט'ס קרעדיט סקאור אין באטראכט ,דאן מוז דער אפליקאנט אנגענומען ווערן
אויב זיין אדער איר קרעדיט סקאור איז  580און ארויף .נאכמער ,דער אפליקאנט מוז ווערן אנגענומען אויב זיין אדער
איר קרעדיט סקאור איז  500און ארויף און דער אפליקאנט איז היימלאז .אויב דער אפליקאנט'ס קרעדיט סקאור איז
אונטער די שטאפלען ,דאן זאל דער האוזינג פראוויידער ווייטער גיין צו שריט  3פון די ארבעטסבלאט און אויך
ווייטער פירן די אנאליז באזירט אויף אנדערע פאקטארן.
שריט  :4פאקטארן אלס סיבות פון אפזאג
בלויז די פאלגנדע צוויי פאקטארן קענען זיין סיבות פאר אפזאג אויב עס איז נישט דא פארשטענדליכע אומשטענדן:
) (1באנקראט ,אין געוויסע פעלער; און ) (2דעלינקווענסיס ,קאלעקשנס ,געלט דזשאדזשמענטס ,און ליענס ,אין
געוויסע פעלער )"גילטיגע חוב"(.
אן אפליקאנט'ס באנקראט קען נאר גענומען ווערן אין באטראכט אויב עס האט פאסירט אין די לעצטע צוועלף מאנאטן.
אויב די באנקראט האט פאסירט אין די צייט ראם ,דאן זאל דער האוזינג פראוויידער ווייטער גיין צו טייל  IIפון די
ארבעטסבלאט .אויב דער באנקראט האט פאסירט מער ווי צוועלף מאנאטן צוריק ,טאר דער אפליקאנט נישט
אפגעזאגט ווערן אויפ'ן באזיס פון די באנקראט.
אויב דער אפליקאנט האט גילטיגע חוב ,מוז די האוזינג פראוויידער פרעגן די פאלגנדע פראגעס :איז די גילטיגע חוב
אפן אדער נישט צופרידנשטעליג? איז די גילטיגע חוב מער ווי  ?$5,000ביטע באמערקט אז די גילטיגע חוב טאר
נישט אריינרעכענען מעדיקעל אדער סטודענט לאון חוב .אויב די ענטפער צו די אלע דריי פראגעס זענען יא ,דאן זאל
דער פראוויידער ווייטער גיין צו טייל  IIפון די ארבעטסבלאט .אויב די ענטפער צו איינע פון די דריי פראגעס זענען
ניין ,טאר נישט דער אפלקיאנט אפגעזאגט ווערן באשריט אויף גילטיגע חוב.
טייל  :IIבעטן נאך אינפארמאציע פונעם אפליקאנטן און נעמען פארגוטיגונג פאקטארן אין באטראכט
אויב דער אפליקאנט האט דורכגעפאלן טייל  Iפון די אפשאץ ,מוז דער האוזינג פראוויידער נעמען די פאלגנדע
פארגוטיגונג פאקטארן אין באטראכט איידער'ן אפזאגן די אפליקאנט .ביי דעם שטאפל ,מוז דער האוזינג פראוויידער
בעטן די אפליקאנט פאר נאך אינפארמאציע אזוי אז אן איינצלנע אפשאץ זאל קען דורכגעפירט ווערן.
די אפליקאנט מוז געגעבן ווערן כאטש  14ביזנעס טעג אין וועלכע צו באקומען די צוגעקומענע אינפארמאציע .א
האוזינג פראוויידער מוז נעמען די צוגעקומענע אינפארמאציע געגעבן דורך די אפליקאנט אין באטראכט איידער'ן מאכן
א באשטימונג וועגן די אפליקאנט'ס בארעכטיגקייט .א ביישפיל בריוו צו בעטן נאך אינפארמאציע פונעם אפליקאנט
קען מען באקומען אין 'HCRס אנווייזונגען אויף צוגעשטימטע פעיר האוזינג מארקעטינג פלענער אוועילעבל אויף
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אונזער וועבסייט.https://hcr.ny.gov/afhmp-guidance :

שריט  :1פארגוטיגונג פאקטארן וואס פאדערן בארעכטיגקייט
די פאלגנדע פאקטארן זענען געפאדערטע פארגוטיגונג פאקטארן אנבאלאנגט אפליקאנט בארעכטיגקייט (1) :אויב דער
קרעדיט היסטאריע איז געווען פארבינדן מיט א געוואלדטאט קעגן פרויען אקט )" ("VAWAגעדעקטע פארברעכן און
) (2פאזיטיווע רענטאל באצאלונג היסטאריע .אויב אן אפליקאנט קען צושטעלן דאקומענטאציע וואס באשטימט די
עקזיסטענץ פון די פאקטארן ,מוז דער אפליקאנט ווערן באשטימט אלס בארעכטיגט אויף די באזיס פון קרעדיט
היסטאריע.
 VAWAגעדעקטע פארברעכנס רעכענען אריין דאמעסטישע געוואלדטאטן ,שידוך צוזאמטרעף געוואלדטאטן ,מין
איבערפאל אדער נאכפאלגן .אויב דער אפליקאנט האט געמאלדן פאר די האוזינג פראוויידער אז ער אדער זי איז אן
איבערלעבער פון איינע פון די פארברעכן און האט צוגעשטעלט אינפארמאציע וואס איז באדייטנד פאר די האוזינג
פראוויידער צו באשטימען אז די נעגאטיווע קרעדיט היסטאריע איז א דירעקטע רעזולטאט פון די  VAWAגעדעקטע
פארברעכן ,דאן מוז דער אפליקאנט ווערן בארעכטיגט .נאך אינפארמאציע וועגן די אייגנטומער/מענעדזשער'ס פליכטן
און שיצונגען אונטער  VAWAאיז אוועילעבל אויף אונזער וועבסייט דא.
די  COVID-19פאנדעמיע האט געהאט א געפערליכע ווירקונג אויף מיליאנען ניו יארקער צוליב די פארלוסט פון
איינקונפט און אנדערע פאקטארן .אלס א רעזולטאט ,זאלן אפליקאנטן נישט באשטראפט ווערן פער נעגאטיווע
קרעדיט געפינסן וועלכע האבן פאסירט בשעת די סטעיט אוו עמערדזשענסי אין ניו יארק סטעיט )ספעציפיש ,מערץ ,7
 2020ביז יוני  .(2021 ,23א האוזינג פראוויידער קען נישט אפזאגן אן אפליקאנט אויפ'ן באזיס פון א באנקראט
פארבינדן צו ,אדער חוב געליטן ) (1בשעת די צייט אפשניט פון מערץ  2020 ,7ביז יוני  2021 ,23און ) (2צוליב די
פינאנציעלע שוועריקייט פאראורזאכט דורך די  COVID-19פאנדעמיע.
צום סוף ,אויב אן אפליקאנט פאמיליע האט א נעגאטיווע געפינס אדער געפינסן פארבינדן צו באנקראט אדער גילטיגע
חוב באזירט אויף נישט-באצאלטע רענט )ווי אפגעטייטשט אין טייל  Iאויבן( ,אבער קען צושטעלן באווייז פון
פאזיטיווע רענטאל היסטאריע ,וואס ווייזט אנגייענדע ,צייטליכע רענטאל באצאלונגען פון די לעצטע  12מאנאטן,
אדער די  12מאנאטן איידער די  COVID-19פאנדעמיע )מערץ  - 2019 ,1מערץ  ,(2020 ,1מוז דער אפליקאנט
ווערן אנגענומען .ביישפילן פון באווייז פון פאזיטיווע רענטאל באצאלונגען רעכענען אריין ,אבער זענען נישט
באגרעניצט צו ,בטל געמאכטע טשעקס ,רענט רעסיטס ,דער לענדלארד'ס געשריבענע רעקארד פון רענט באצאלונגען,
רעקארד פון אנליין רענט באצאלונגען ,באנק צעטלעך צייגנדיג דירעקטע באצאלונג צו א לענדלארד ,און מאני ארדער
סטאבס.
שריט  :2אנדערע פארגוטיגונג פאקטארן
אין צוגאב צו די צוויי אויבן-דערמאנטע געפאדערטע פאקטארן ,מוז דער האוזינג פראוויידער אפשאצן די פאלגנדע
פאקטארן ווען באטראכטנדיג אן אפליקאנט'ס בארעכטיגקייט .די האוזינג פראוויידער מוז אפזאגן די פולע אומשטענדן
אנבאלאנגט די אפליקאנט און סיי וועלכע אנדערע פארגוטיגונג אינפארמאציע כדי צו מאכן א באשטימונג וועגן
בארעכטיגקייט.
ערשט ,מוז דער האוזינג פראוויידער באטראכטן אויב די אפליקאנט האט צוגעשטעלט באווייז אז דער נעגאטיווע
קרעדיט היסטאריע איז געווען א רעזולטאט פון גרייזיגע אדער אומפארענדיגטע געפינסן .ביישפילן פון אזעלכע גרייזן
קען אריינרעכענען גרייזן אין די קרעדיט באריכטן אדער באווייז פון פארמאכן אלטע אקאונטס .נאכדעם ,מוז דער
האוזינג פראוויידער באטראכטן אויב די אפליקאנט האט באווייז פון סיי וועלכע אנדערע פארגוטיגונג פאקטארן.
אזעלכע פארגוטיגונג פאקטארן קענען אריינרעכענען ,אבער זענען נישט באגרעניצט צו די פאלגנדע :די אפליקאנט'ס
איינשפארונג ,די אפליקאנט'ס נעמונג צו די  .U.Sמיליטער ,אז די נעגאטיווע קרעדיט היסטאריע האט פאסירט צוליב די
פינאנציאלע שוועריקייט פאראורזאכט דורך די  COVID-19פאנדעמיע ,אדער א צייטווייליגע פינאנציעלע קריזיס
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)אזויווי א קארץ-טערמיניגע ארבעטסלאזיגקייט אדער קראנקהייט( .ווען ער באקומט די באווייז ,מוז דער האוזינג
פראוויידער מאכן א באשטימונג אויף די אפליקאנט'ס בארעכטיגקייט פאר טענענסי באזירט אויף אלע אומשטענדן .די
פראוויידער מוז אריינרעכענען א געשילדערטע ערקלערונג פון די באשטימונג.
פארבאטענע אינפארמאציע
די פאלגנדע אינפארמאציע טאר נישט גענומען ווערן אין באטראכט אין די איינצלנע אפשאץ:
•
•
•
•
•
•

חוב צו איינקונפט ראטיאס;
פעלער פון קרעדיט היסטאריע אדער רענטאל היסטאריע;
ארויסווארף פון האוזינג געריכט היסטאריע;
גאראנטארס אדער קא-אונטערשרייבער ,מיט'ן אויסנאם פון נישט-פאר-פראפיט אדער רעגירונג
קערפערשאפטן פאר זייער קליענטן;
היים באזוכן אדער פארשטייער פון די אפליקאנט'ס וואוינארט אומשטאנד; אדער
בעטן יעצטיגע אדער פריערדיגע לענדלארדס ,שכנים אדער אנדערע פארבינדן מיט די אפליקאנט'ס וואוינארט
אומשטאנד ,אויסער ) (1ווי ספעציפיש ערלויבט דורך די אפליקאנט צו באקומען יעצטיגע אדער פריערדיגע
לענדלארד'ס שריפטליכע רעקארד פון רענט באצאלונג ,אדער ) (2צו באקומען אינפארמאציע פון א יעצטיגע
אדער פריערדיגע לענדלארד אנבאלאנגט אפליקאנט'ס היסטאריע פון גרויסע ליעס פארלעצונגען )ד.מ ,.נישט
באצאלן רענט אדער באנוץ פון ארט פאר אומלעגאלע צוועקן( ,וועלכע דארף נישט דאס ערלויבעניש פון די
אפליקאנט .צום פארנעם וואס א יעצטיגע אדער פריערדיגע לענדלארד געבט אינפארמאציע וואס איז נישט
אויפ'ן שטאפל פון א גרויסע ליעס פארלעצונג ,זאל די אינפארמאציע נישט גענומען ווערן אין באטראכט.
אויב א יעצטיגע אדער פריערדיגע לענדלארד באריכע א גרויסע ליעס פארלעצונג ,זאל דער אפליקאנט האבן
די געלעגנהייט צו געבן דאקומענטאציע וואס שטעלט צו סיי וועלכע פארגוטיגונג פאקטארן ,ווי עס שטייט אין
טייל  IIאויבן )צ.ב ,.פינאנציעלע שוועריקייט פאראורזאכט דורך די  COVID-19פאנדעמיע(.

נאך פאראנטווארטליכקייטן אונטער פעדעראלע און סטעיט געזעצן
ביטע באמערקט אז 'HCRס קרעדיט פאליסי נעמט נישט אוועק קיין שום רעכטן אדער פאראנטווארטליכקייטן אונטער
פעדעראלע ,סטעיט אדער ארטיגע געזעץ ,אריינגערעכנט ,אבער נישט באגרעניצט צו די ניו יארק סטעיט האוזינג
סטאביליטעט און טענענט באשיצונג אקט פון  2019און די פעיר קרעדיט באריכטן אקט ) (FCRAאדער אנדערע
פעדעראלע געזעץ .צווישן אנדערע באדינגונגען ,פאדערט  FCRAאז מענטשן ) (1מוזן געמאלדן ווערן אויב
אינפארמאציע אין זייער קרעדיט באריכט איז גענוצט געווארן קעגן זיי (2) ,מוזן ערלויבט ווערן צוטריט צו זייער
קרעדיט באריכט ,און ) (3האבן די רעכט צו אפפרעגן נישט קראנטע אדער אומפארענדיגטע אינפארמאציע ערהאלטן
אינעם קרעדיט באריכט .פאר נאך אינפארמאציע אויף  ,FCRAביטע קוקט איבער די פאלגנדע דאקומענט ארויסגעגעב
דורך די טרעיד קאמיסיע.
).(https://www.consumer.ftc.gov/articles/pdf-0096-fair-credit-reporting-act.pdf
רעקארד-האלטן פאדערונגען
'HCRס פאליסי וועגן קרעדיט היסטאריע פאדערט אז די האוזינג פראוויידער זאל האלטן רעקארדס אנבאלאנגט )א( די
צאל אפליקאציעס וואו די אפליקאנט האט א נעגאטיווע קרעדיט היסטאריע )די אונטן  580אדער  500פאר היימלאזע
מענטשן( ,און )ב( די צאל פון די אפליקאנטן מיט נעגאטיווע קרעדיט היסטאריעס אנגענומען אדער אפגעזאגט אלס
טענענטס ,ווי אויך אויסגעפולטע ארבעטסבלעטער פאר אלע אנגענומען און אפגעזאגטע אפליקאנטן צייגנדיג וויאזוי די
באשטימונג איז געמאכט געווארן .בשעת די אויספאלג מאניטארינג ארט באזוכן דורכגעפירט דורך 'HCRס אסעט
מענעדזשמענט יוניט ) ,(AMUוועט דער  AMUשטאב באשטעטיגן אז די האויזיגע פראוויידער פאלגט אויס די
'HCRס אנווייזונגען פאר אפשאצן אפליקאנטן מיט נעגאטיווע קרעדיט היסטאריעס.
אפצאלונגען
ביטע באמערקט אז לויט די ניו יארק סטעיט האוזינג סטאביליטעט און טענענט באשיצונג אקט פון  ,2019זענען די
איינציגסטע אפצאלונגען וואס מען קען בעטן פון אן אפליקאנט אין פארבינדונג מיט פראצעסירן אדער איבערקוקן אן
אפליקאציע זענען קרעדיט איבערקוק און הונטערגרונד איבערקוק אפצאלונגען .די געזעץ פאדערט אז די אפצאלונגען
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קענען נישט זיין מער ווי ) $20אלעס צוזאמען( פער אפליקאציע ,אדער די אמת'ע קאסט פון דורכפירן די איבערקוקן,
וועלכע עס איז ווייניגער .די געזעץ פאדערט אויך אז די אפצאל מוז אראפגענומען ווערן אויב אן אפליקאנט קען
צושטעלן פאר'ן האוזינג פראוויידער מיט א קאפיע פון א הונטערגרונד איבערקוק און קרעדיט איבערקוק וועלכע איז
דורכגעפירט געווארן דערין די פריערדיגע  30טעג.
אויך ,מוז דער האוזינג פראוויידער צושטעלן פאר'ן אפליקאנט א קאפיע פון די הונטערגרונד/קרעדיט איבערקוק וואס
איז גענוצט געווארן צו אפשאצן זייער בארעכטיגקייט.
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