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 ראפ יסילאפ טידערק טיעטס ראי וינ ראפ ןבעגוצייא ךיז רעזייווגעוו
 גניזואה עטלאצעג-טיעטס ראפ ןטנאקילפא

 
 ראפ ןטנאקילפא ראפ עיראטסיה טידערק ןופ ץאשפא יד ראפ ןעגנוזייוונא סרעדייווארפ גניזואה טבעג טנעמוקאד םעד

HCR-וצ רעמוטנגייא רעדא ןטנעגא גנישזדענעמ ,סרעפאלעוועד טרעדאפ סיסילאפ עיינ יד .גניזואה עטלאצעג 
 ייז רעדייא יוו עיראטסיה טידערק עוויטאגענ רעדא סרואקס טידערק עגירדינ טימ ןטנאקילפא ןצאשפא זייוולצנייא
  .ןסניפעג עכלעזא ףיוא טריזאב ןגאזפא שיטאמאטוא

 
 טרעלקרע טיירב( םעד טימ טייג סאוו טאלבסטעברא יד ןצונ סרעדייווארפ גניזואה ןלאז ,רעזייווגעוו יד טימ םענייאניא
  .גנומיטשאב רעייז ןכאמ וצ )ןטנוא

 
  יסילאפ עניימעגלא ןוא דנורגרעדנוה
 סדראלדנעל ראפ ןעמונעגנא זיא ,טייקגיטכעראב ןעמיטשאב וצ טכיזרעביא דנורגרעטנוה עכילנעוועג א ןופ לייט סלא
 עגירדינ א טאה טנענעט א ביוא  .ןטנאקילפא ןופ סרואקס טידערק רעמוסאק יד ןקוקרעביא וצ טיעטס יד רעביא
 ךילגעמ דראלדנעל א טעוו ,סנשקעלאק רעדא טארקנאב יוויוזא ןסניפעג טידערק עוויטאגענ רעדא רואקס טידערק
   .ןסניפעג טידערק עוויטאגענ םורא ןדנעטשמוא רעדא ךאזרוא יד ףיוא ןקוק ןא טנאקילפא ןא ןגאזפא

 
 ,רעקראי וינ ענעפארטאב טסרעמ יד ןופ טגידעש סע דלאביוו ךילרעפעג לעיצעפס זיא יסילאפ טעקנעלב טראס יד
 ,ךיוא .סיטיליבאסיד טימ ןשטנעמ ןוא ,רעבעלרעביא ןטאטדלאוועג עשיטסעמאד ,רילאק ןופ ןשטנעמ טנכערעגניירא
 יד .בוח טנעדוטס רעדא לעקידעמ טימ ןשטנעמ ןופ גנורעקלעפאב עסיורג יד ןריטקעפא ךילדעש סיסילאפ יד ןעוט
 עטגידעשעג ןוא סליב ןלאצאב ןענעק טשינ ,טייקרעכיזמוא עלעיצנאניפ ןוא עלאר עסיורג א ןליפש ןעק בוח טראס
 ןופ גנונעכייצ עכילרעכעל א זיא רואקס טידערק זא ןענופעג ןבאה רעטלאהקיעטס ןוא ןטאקאוודא ,רעמכאנ .טידערק
 .טשינ רעדא טייצ ןיא טנער ריא רעדא ןייז ןלאצאב טעוו טנענעט א ביוא

 
 ןרעוו ןשטנעמ ןעוו טעארדעג HCR ןופ טעברא יד טרעוו ,רעזיידיסבאס ןוא ראטיעלוגער ,רעדייווארפ גניזואה א סלא
 ןגאז וצ טלעפראפ סאוו עיראטסיה טידערק רעדא רואקס טידערק א בילוצ גניזואה עכילגעמראפ וצ טירטוצ טגאזעגפא
 בילוצ .טנער ןלאצ וצ טייקכילגעמ ס'טנאקילפא ןא ןגאוו עיצאמראפניא עטנארק טשינ ראפ טגאלש ןוא דליב עצנאג יד
 וינ ענעפארטאב ףיוא ןעגנוגנידאב טייקגיטכעראב עכלעזא ןופ קירדנייא יד ןוא עיצאנימירקסיד ןופ טייקכילגעמ יד
 ןעוועג טלאוו סאוו יסילאפ ץאשפא עטריזילעודיווידניא טידערק א טפארק ןיא טגיילעגניירא HCR טאה ,רעקראי
 .גנולאצאב HCR ןעמוקאב סאוו עלא ראפ גיטליג

 
  טכארטאב ןיא ןרעוו ןעמונעגניירא ןזומ סאוו ןראטקאפ ןוא טאלבסטעברא יד

 
 קילברעביא ןוא ריפניירא
 ן'טימ טאלבסטעברא יד ןצונ סרעדייווארפ גניזואה ןזומ ,טידערק ףיוא טריזאב ץאשפא טייקגיטכעראב א גידנכאמ ןעוו
 ןטנאקילפא ראפ יסילאפ טידערק טיעטס קראי וינ גידנצונ :טאלבסטעברא טידערק ץאשפא עטריזילעודיווידניא" :לטיט
 לבעליעווא זיא ,טייצ וצ טייצ ןופ דעטיעדפא ןרעוו ןעק סע ואוו ,טאלסטעברא יד ".גניזואה עטלאצעג-טיעטס ראפ
 .Worksheet-Credit-https://hcr.ny.gov/FEHO :ףיוא
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 רעד סאוו סעצארפ ןכאמ-סולשאב יד ןופ דראקער א סע טכאמ ,טשרע .ןליצ עגיטכיוו ייווצ טאה טאלבסטעברא יד
 וצ טנאקילפא יד טביולרע סאד .טנאקילפא ןא ןגאזפא רעדא ןעמעננא וצ ןעמיטשאב וצ ןוטעג טאה רעדייווארפ גניזואה
 רעד ,טייווצ .ןסולשאב עדנעייגנא ןכאמ רעדייווארפ גניזואה רעד טפלעה ןוא סולשאב יד ראפ סיזאב יד ןייטשראפ
 יד טמענ ןעמ זא ןרעכיזראפ וצ סעצארפ ןכאמ-סולשאב יד טימ סרעדייווארפ גניזואה ןפלעה טעוו טאלבסטעברא
 .טכארטאב ןיא ןראטקאפ עגיטליג

 
 ידיסבאס לאטנער עצנאג א ןעמוקאב סאוו ןטנאקילפא רעסיוא  .יסילאפ טידערק א ראפ טלעטש טאלבסטעברא יד
 עטצעל יד רעדא תעשב טייצ ןיא ןוא ןצנאגניא טנער רעייז טלאצאב ןבאה ייז זא ןזייוו ןענעק סאוו ןטנאקילפא רעדא

 יד טרעדאפ ,)2020 ,1 ץרעמ - 2019 ,1 ץרעמ( עימעדנאפ COVID-19 יד רעדייא ןטאנאמ 12 יד רעדא ןטאנאמ 12
 טראס יד ןעמיטשאב ןוא ןטנאקילפא ןצאשפא זייוולצנייא וצ ןטנעגא גנישזדענעמ רעדא סדראלדנעל ןופ טאלבסטעברא
 $5,000 יוו רעמ ןופ בוח א ,ליפשייב םוצ( טכארטאב ןיא ןעמונעגניירא ןרעוו טשינ ןזומ ןוא ןזומ סאוו ןראטקאפ
 סעצארפ עגילייט-ייווצ א סלא טכאמעג זיא ץאשפא יד  .)בוח ןואל טנעדוטס רעדא לעקידעמ א זיא בוח יד ביוא רעסיוא
 טידערק יד לסיבא טרעלקרע לייט עטשרע יד  .ידיסבאס לאטנער עלופ א טשינ ןעמוקאב עכלעוו ןטנאקילפא ראפ
 זומ ןעמ סאוו ןראטקאפ טמיטשאב לייט עטייווצ יד ןוא טנאקילפא ןא ןגאזפא וצ ןצונ געמ דראלדנעל א סאוו עיראטסיה
 טידערק עוויטאגענ טימ טנאקילפא ןא ,ליפשייב םוצ  .סניפעג עוויטאגענ א ןגעוורעביא וצ טכארטאב ןיא ןעמענ
 עסיוועג רעטנוא ,ןעק ץאשפא יד ןופ לייט עטשרע יד רעטנוא עיצאקילפא רעייז ןסאלשעגסיוא טלאוו סאוו ןסניפעג
 גנולאצ לאטנער עדנעייגנא ,עכילטייצ ןופ ןטאנאמ 12 ןזייוופיוא ןענעק ייז ביוא ןעמונעגנא ןרעוו ץלאכאנ ,ןעגנוגנידאב
   .עיראטסיה

 
 עיראטסיה טידערק ס'טנאקילפא ןא ןקוקרעביא וצ זילאנא טירש-ריפ :I לייט

 
 ידיסבאס טנאקילפא :1 טירש
 עכלעוו ייס ןעמוקאב טנאקילפא יד ביוא ןעמיטשאב טנעגא רעדא ,דראלדנעל ,רעפאלעוועד רעד זומ ,עטשרע
 טלאצאב ןעמאזוצ רעדא סניילא עכלעוו ןוא רעדייווארפ גנגיזואה ידוצ טקעריד ןעייג עכלעוו סידיסבאס סגנוריגער
 רעבא ,ןיירא ןענעכער סידיסבאס יד ןופ ןליפשייב .םענראפ עדנעייגנא ןא ףיוא טנאקילפא יד ןופ טנער עלופ יד ראפ
 ,HOPWA/HASA ,FEPS/ףליה קילבאפ ,HUD/VASH ,סרעשטואוו 8 ןשקעס ,וצ טצינערגאב טשינ ןענעז
  .ףליה לאטנער טיפארפ-ןאנ ןוא ,ףליה לאטנער לערור

 
 יד .עיראטסיה טידערק בילוצ ןרעוו טגאזעגפא טשינ ראט ידיסבאס טראס אזא טמוקאב סאוו טנאקילפא עכלעוו ייס
 ןופ ענייא ןייק טשינ טמוקאב טנאקילפא יד ביוא .סעצארפ יד ןופ עדנע יד זיא סאד ןוא ,ןעמונעגנא ןרעוו זומ טנאקילפא
 .טאלבסטעברא יד ןופ 2 טירש וצ ןייג רעטייוו רעדייווארפ גניזואה רעד לאז ןאד ,סידיסבאס יד

 
 ןעגנולאצאב לאטנער עכילטייצ :2 טירש
 ןעגנולאצאב לאטנער עלופ ,עכילטייצ ןופ זייוואב ןלעטשוצ וצ ןלעווסיוא ןטנאקילפא ןגעמ ,טנאקילפא יד ןיא ןדנאוועג
 ץרעמ - 2019 ,1 ץרעמ( עימעדנאפ COVID-19 יד רעדייא ןטאנאמ 12 יד וליפא רעדא ,ןטאנאמ 12 עטצעל יד ןופ
 ,עימעדנאפ COVID-19 יד ןופ ןטקעפא עסיורג יד בילוצ  .קוקרעביא טידערק א ןדיימראפ ןצנאגניא ןוא )2020 ,1
 יד ןופ רעדא ןעגנולאצאב לאטנער עכילטייצ ןופ זייוואב ןלעטשוצ ןופ לאווסיוא יד ןרעוו ןבעגעג ןטנאקילפא ןזומ
 ,ןיירא ןענעכער ןזייוואב עכלעזא ןופ ןליפשייב  .עימעדנאפ יד ןופ ביוהנא יד רעדייא ראי יד רעדא ראי עגידרעירפ
 ענעבירשעג ס'דראלדנעל עגידרעירפ א ,סטיסער טנער ,סקעשט עטכאמעג לטב ,וצ טצינערגאב טשינ ןענעז רעבא
 וצ גנולאצאב עטקעריד גידנגייצ ךעלטעצ קנאב ,ןעגנולאצאב טנער ןיילנא ןופ דראקער ,ןעגנולאצאב טנער ןופ דראקער
 דראלדנעל ,רעפאלעוועד יד ךרוד ןעמונעגנא זייוואב ןופ סמעראפ ערעדנא ןוא סבאטס רעדרא ינאמ ,דראלדנעל א
 .טנעגא רעדא
 
 רעדא ,ןטאנאמ 12 עטצעל יד ןופ ןעגנולאצאב לאטנער עלופ ,עכילטייצ ןופ זייוואב ןלעטשוצ ןעק טנאקילפא ןא ביוא
 טנאקילפא רעד זומ ,)2020 ,1 ץרעמ - 2019 ,1 ץרעמ( עימעדנאפ COVID-19 יד רעדייא ןטאנאמ 12 יד וליפא
 סעצארפ יד ןופ עדנע יד זיא סאד ןוא ,ןעמונעגנא ןרעוו
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 רואקס טידערק :3 טירש
 FICO רעייז ףיוא זיולב טריזאב גניזואה ןרעוו טגאזעגפא טשינ ןענעק גניזואה עטלאצאב-טעיטס ןופ ןטנאקילפא
 עכילטע יד ןופ סנייא סלא רואקס טידערק FICO א ןטכארטאב ןענעק סרעדייווארפ גניזואה  .רואקס טידערק
 רואקס טידערק םוש ןייק רעדא עטצינערגאב ןבאה זא טקרעמאב .טייהרעכיז עלעיצנאניפ ףיוא ןגייצ סאוו ןראטקאפ
 א ביוא זא ךיוא טקרעמאב .גניזואה ןגאזפא וצ הביס א טשינ זיא ןוא טידערק עטכעלש א ןבאה יוו עבלעז יד טשינ זיא
 ןזומ ,)ערעדנא רעדא ,Vantage יוויוזא( FICO רעסיוא םעטסיס גנירואקס טידערק א ןצונ ליוו רעדייווארפ גניזואה
 .FICO וצ ךיילגראפ ןיא זיא לעדאמ ןוא רואקס יד יוזאיוו ןופ עיצאטנעמוקאד HCR ראפ ןבעג ייז

 
 גניזואה רעד לאז ןאד ,רואקס טידערק FICO ס'טנאקילפא יד רעביא טשינ טקוק יסילאפ לאווסיוא טנענעט יד ביוא
 ערעדנא ףיוא טריזאב זילאנא יד ןריפ רעטייוו ךיוא ןוא טאלבסטעברא יד ןופ 3 טירש וצ ןייג רעטייוו רעדייווארפ
  .ןראטקאפ

 
 ןרעוו ןעמונעגנא טנאקילפא רעד זומ ןאד ,טכארטאב ןיא רואקס טידערק ס'טנאקילפא רעד אי טמענ יסילאפ רעד ביוא
 רעדא ןייז ביוא ןעמונעגנא ןרעוו זומ טנאקילפא רעד ,רעמכאנ .ףיורא ןוא 580 זיא רואקס טידערק ריא רעדא ןייז ביוא
 זיא רואקס טידערק ס'טנאקילפא רעד ביוא .זאלמייה זיא טנאקילפא רעד ןוא ףיורא ןוא 500 זיא רואקס טידערק ריא
 ךיוא ןוא טאלבסטעברא יד ןופ 3 טירש וצ ןייג רעטייוו רעדייווארפ גניזואה רעד לאז ןאד ,ןעלפאטש יד רעטנוא
 .ןראטקאפ ערעדנא ףיוא טריזאב זילאנא יד ןריפ רעטייוו

 
  גאזפא ןופ תוביס סלא ןראטקאפ :4 טירש
 :ןדנעטשמוא עכילדנעטשראפ אד טשינ זיא סע ביוא גאזפא ראפ תוביס ןייז ןענעק ןראטקאפ ייווצ עדנגלאפ יד זיולב
 ןיא ,סנעיל ןוא ,סטנעמשזדאשזד טלעג ,סנשקעלאק ,סיסנעווקנילעד )2( ןוא ;רעלעפ עסיוועג ןיא ,טארקנאב )1(
  .)"בוח עגיטליג"( רעלעפ עסיוועג

 
 .ןטאנאמ ףלעווצ עטצעל יד ןיא טריסאפ טאה סע ביוא טכארטאב ןיא ןרעוו ןעמונעג ראנ ןעק טארקנאב ס'טנאקילפא ןא
 יד ןופ II לייט וצ ןייג רעטייוו רעדייווארפ גניזואה רעד לאז ןאד ,םאר טייצ יד ןיא טריסאפ טאה טארקנאב יד ביוא
 טשינ טנאקילפא רעד ראט ,קירוצ ןטאנאמ ףלעווצ יוו רעמ טריסאפ טאה טארקנאב רעד ביוא .טאלבסטעברא
 .טארקנאב יד ןופ סיזאב ן'פיוא ןרעוו טגאזעגפא

 
 בוח עגיטליג יד זיא :סעגארפ עדנגלאפ יד ןגערפ רעדייווארפ גניזואה יד זומ ,בוח עגיטליג טאה טנאקילפא רעד ביוא
 ראט בוח עגיטליג יד זא טקרעמאב עטיב ?$5,000 יוו רעמ בוח עגיטליג יד זיא ?גילעטשנדירפוצ טשינ רעדא ןפא
 לאז ןאד ,אי ןענעז סעגארפ יירד עלא יד וצ רעפטנע יד ביוא .בוח ןואל טנעדוטס רעדא לעקידעמ ןענעכערניירא טשינ
 ןענעז סעגארפ יירד יד ןופ ענייא וצ רעפטנע יד ביוא .טאלבסטעברא יד ןופ II לייט וצ ןייג רעטייוו רעדייווארפ רעד
 .בוח עגיטליג ףיוא טירשאב ןרעוו טגאזעגפא טנאיקלפא רעד טשינ ראט ,ןיינ

 
  טכארטאב ןיא ןראטקאפ גנוגיטוגראפ ןעמענ ןוא ןטנאקילפא םענופ עיצאמראפניא ךאנ ןטעב :II לייט
 עדנגלאפ יד ןעמענ רעדייווארפ גניזואה רעד זומ ,ץאשפא יד ןופ I לייט ןלאפעגכרוד טאה טנאקילפא רעד ביוא
 רעדייווארפ גניזואה רעד זומ ,לפאטש םעד ייב .טנאקילפא יד ןגאזפא ן'רעדייא טכארטאב ןיא ןראטקאפ גנוגיטוגראפ
  .ןרעוו טריפעגכרוד ןעק לאז ץאשפא ענלצנייא ןא זא יוזא עיצאמראפניא ךאנ ראפ טנאקילפא יד ןטעב

 
 א .עיצאמראפניא ענעמוקעגוצ יד ןעמוקאב וצ עכלעוו ןיא געט סענזיב 14 שטאכ ןרעוו ןבעגעג זומ טנאקילפא יד
 ןכאמ ן'רעדייא טכארטאב ןיא טנאקילפא יד ךרוד ןבעגעג עיצאמראפניא ענעמוקעגוצ יד ןעמענ זומ רעדייווארפ גניזואה
 טנאקילפא םענופ עיצאמראפניא ךאנ ןטעב וצ ווירב ליפשייב א .טייקגיטכעראב ס'טנאקילפא יד ןגעוו גנומיטשאב א
 ףיוא לבעליעווא רענעלפ גניטעקראמ גניזואה ריעפ עטמיטשעגוצ ףיוא ןעגנוזייוונא ס'HCR ןיא ןעמוקאב ןעמ ןעק
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 .guidance-https://hcr.ny.gov/afhmp :טייסבעוו רעזנוא
 

  טייקגיטכעראב ןרעדאפ סאוו ןראטקאפ גנוגיטוגראפ :1 טירש
 רעד ביוא )1( :טייקגיטכעראב טנאקילפא טגנאלאבנא ןראטקאפ גנוגיטוגראפ עטרעדאפעג ןענעז ןראטקאפ עדנגלאפ יד
 ןוא ןכערבראפ עטקעדעג )"VAWA"( טקא ןעיורפ ןגעק טאטדלאוועג א טימ ןדניבראפ ןעוועג זיא עיראטסיה טידערק
 יד טמיטשאב סאוו עיצאטנעמוקאד ןלעטשוצ ןעק טנאקילפא ןא ביוא .עיראטסיה גנולאצאב לאטנער עוויטיזאפ )2(
 טידערק ןופ סיזאב יד ףיוא טגיטכעראב סלא טמיטשאב ןרעוו טנאקילפא רעד זומ ,ןראטקאפ יד ןופ ץנעטסיזקע
 .עיראטסיה

 
VAWA ןימ ,ןטאטדלאוועג ףערטמאזוצ ךודיש ,ןטאטדלאוועג עשיטסעמאד ןיירא ןענעכער סנכערבראפ עטקעדעג 

 ןא זיא יז רעדא רע זא רעדייווארפ גניזואה יד ראפ ןדלאמעג טאה טנאקילפא רעד ביוא .ןגלאפכאנ רעדא לאפרעביא
 גניזואה יד ראפ דנטיידאב זיא סאוו עיצאמראפניא טלעטשעגוצ טאה ןוא ןכערבראפ יד ןופ ענייא ןופ רעבעלרעביא
 עטקעדעג VAWA יד ןופ טאטלוזער עטקעריד א זיא עיראטסיה טידערק עוויטאגענ יד זא ןעמיטשאב וצ רעדייווארפ
 ןטכילפ ס'רעשזדענעמ/רעמוטנגייא יד ןגעוו עיצאמראפניא ךאנ .טגיטכעראב ןרעוו טנאקילפא רעד זומ ןאד ,ןכערבראפ
  .אד טייסבעוו רעזנוא ףיוא לבעליעווא זיא AWAV רעטנוא ןעגנוציש ןוא

 
 ןופ טסולראפ יד בילוצ רעקראי וינ ןענאילימ ףיוא גנוקריוו עכילרעפעג א טאהעג טאה עימעדנאפ COVID-19 יד
 עוויטאגענ רעפ ןרעוו טפארטשאב טשינ ןטנאקילפא ןלאז ,טאטלוזער א סלא  .ןראטקאפ ערעדנא ןוא טפנוקנייא
 ,7 ץרעמ ,שיפיצעפס( טיעטס קראי וינ ןיא יסנעשזדרעמע ווא טיעטס יד תעשב טריסאפ ןבאה עכלעוו ןסניפעג טידערק

 טארקנאב א ןופ סיזאב ן'פיוא טנאקילפא ןא ןגאזפא טשינ ןעק רעדייווארפ גניזואה א  .)2021 ,23 ינוי זיב 2020
 יד בילוצ )2( ןוא 2021 ,23 ינוי זיב 2020 ,7 ץרעמ ןופ טינשפא טייצ יד תעשב )1( ןטילעג בוח רעדא ,וצ ןדניבראפ
 .עימעדנאפ COVID-19 יד ךרוד טכאזרואראפ טייקירעווש עלעיצנאניפ

 
 עגיטליג רעדא טארקנאב וצ ןדניבראפ ןסניפעג רעדא סניפעג עוויטאגענ א טאה עילימאפ טנאקילפא ןא ביוא ,ףוס םוצ
 ןופ זייוואב ןלעטשוצ ןעק רעבא ,)ןביוא I לייט ןיא טשטייטעגפא יוו( טנער עטלאצאב-טשינ ףיוא טריזאב בוח
 ,ןטאנאמ 12 עטצעל יד ןופ ןעגנולאצאב לאטנער עכילטייצ ,עדנעייגנא טזייוו סאוו ,עיראטסיה לאטנער עוויטיזאפ
 טנאקילפא רעד זומ ,)2020 ,1 ץרעמ - 2019 ,1 ץרעמ( עימעדנאפ COVID-19 יד רעדייא ןטאנאמ 12 יד רעדא
 טשינ ןענעז רעבא ,ןיירא ןענעכער ןעגנולאצאב לאטנער עוויטיזאפ ןופ זייוואב ןופ ןליפשייב .ןעמונעגנא ןרעוו
 ,ןעגנולאצאב טנער ןופ דראקער ענעבירשעג ס'דראלדנעל רעד ,סטיסער טנער ,סקעשט עטכאמעג לטב ,וצ טצינערגאב
 רעדרא ינאמ ןוא ,דראלדנעל א וצ גנולאצאב עטקעריד גידנגייצ ךעלטעצ קנאב ,ןעגנולאצאב טנער ןיילנא ןופ דראקער
  .סבאטס
   
  ןראטקאפ גנוגיטוגראפ ערעדנא :2 טירש
 עדנגלאפ יד ןצאשפא רעדייווארפ גניזואה רעד זומ ,ןראטקאפ עטרעדאפעג עטנאמרעד-ןביוא ייווצ יד וצ באגוצ ןיא
 ןדנעטשמוא עלופ יד ןגאזפא זומ רעדייווארפ גניזואה יד  .טייקגיטכעראב ס'טנאקילפא ןא גידנטכארטאב ןעוו ןראטקאפ
 ןגעוו גנומיטשאב א ןכאמ וצ ידכ עיצאמראפניא גנוגיטוגראפ ערעדנא עכלעוו ייס ןוא טנאקילפא יד טגנאלאבנא
 .טייקגיטכעראב

 
 עוויטאגענ רעד זא זייוואב טלעטשעגוצ טאה טנאקילפא יד ביוא ןטכארטאב רעדייווארפ גניזואה רעד זומ ,טשרע
 ןזיירג עכלעזא ןופ ןליפשייב .ןסניפעג עטגידנעראפמוא רעדא עגיזיירג ןופ טאטלוזער א ןעוועג זיא עיראטסיה טידערק
 רעד זומ ,םעדכאנ .סטנואקא עטלא ןכאמראפ ןופ זייוואב רעדא ןטכיראב טידערק יד ןיא ןזיירג ןענעכערניירא ןעק
 .ןראטקאפ גנוגיטוגראפ ערעדנא עכלעוו ייס ןופ זייוואב טאה טנאקילפא יד ביוא ןטכארטאב רעדייווארפ גניזואה
 ס'טנאקילפא יד :עדנגלאפ יד וצ טצינערגאב טשינ ןענעז רעבא ,ןענעכערניירא ןענעק ןראטקאפ גנוגיטוגראפ עכלעזא
 יד בילוצ טריסאפ טאה עיראטסיה טידערק עוויטאגענ יד זא ,רעטילימ .U.S יד וצ גנומענ ס'טנאקילפא יד ,גנוראפשנייא
 סיזירק עלעיצנאניפ עגילייווטייצ א רעדא ,עימעדנאפ COVID-19 יד ךרוד טכאזרואראפ טייקירעווש עלאיצנאניפ
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 גניזואה רעד זומ ,זייוואב יד טמוקאב רע ןעוו .)טייהקנארק רעדא טייקגיזאלסטעברא עגינימרעט-ץראק א יוויוזא(
 יד .ןדנעטשמוא עלא ףיוא טריזאב יסנענעט ראפ טייקגיטכעראב ס'טנאקילפא יד ףיוא גנומיטשאב א ןכאמ רעדייווארפ
  .גנומיטשאב יד ןופ גנורעלקרע עטרעדלישעג א ןענעכערניירא זומ רעדייווארפ
 עיצאמראפניא ענעטאבראפ
 :ץאשפא ענלצנייא יד ןיא טכארטאב ןיא ןרעוו ןעמונעג טשינ ראט עיצאמראפניא עדנגלאפ יד

 ;סאיטאר טפנוקנייא וצ בוח •
 ;עיראטסיה לאטנער רעדא עיראטסיה טידערק ןופ רעלעפ •
 ;עיראטסיה טכירעג גניזואה ןופ ףראווסיורא •
 גנוריגער רעדא טיפארפ-ראפ-טשינ ןופ םאנסיוא ן'טימ ,רעביירשרעטנוא-אק רעדא סראטנאראג •

 ;ןטנעילק רעייז ראפ ןטפאשרעפרעק
 רעדא ;דנאטשמוא טראניואוו ס'טנאקילפא יד ןופ רעייטשראפ רעדא ןכוזאב םייה •
 טראניואוו ס'טנאקילפא יד טימ ןדניבראפ ערעדנא רעדא םינכש ,סדראלדנעל עגידרעירפ רעדא עגיטצעי ןטעב •

 עגידרעירפ רעדא עגיטצעי ןעמוקאב וצ טנאקילפא יד ךרוד טביולרע שיפיצעפס יוו )1( רעסיוא ,דנאטשמוא
 עגיטצעי א ןופ עיצאמראפניא ןעמוקאב וצ )2( רעדא ,גנולאצאב טנער ןופ דראקער עכילטפירש ס'דראלדנעל
 טשינ ,.מ.ד( ןעגנוצעלראפ סעיל עסיורג ןופ עיראטסיה ס'טנאקילפא טגנאלאבנא דראלדנעל עגידרעירפ רעדא
 יד ןופ שינעביולרע סאד טשינ ףראד עכלעוו ,)ןקעווצ עלאגעלמוא ראפ טרא ןופ ץונאב רעדא טנער ןלאצאב
 טשינ זיא סאוו עיצאמראפניא טבעג דראלדנעל עגידרעירפ רעדא עגיטצעי א סאוו םענראפ םוצ .טנאקילפא
  .טכארטאב ןיא ןרעוו ןעמונעג טשינ עיצאמראפניא יד לאז ,גנוצעלראפ סעיל עסיורג א ןופ לפאטש ן'פיוא
 ןבאה טנאקילפא רעד לאז ,גנוצעלראפ סעיל עסיורג א עכיראב דראלדנעל עגידרעירפ רעדא עגיטצעי א ביוא
 ןיא טייטש סע יוו ,ןראטקאפ גנוגיטוגראפ עכלעוו ייס וצ טלעטש סאוו עיצאטנעמוקאד ןבעג וצ טייהנגעלעג יד
 .)עימעדנאפ COVID-19 יד ךרוד טכאזרואראפ טייקירעווש עלעיצנאניפ ,.ב.צ( ןביוא II לייט

 
 ןצעזעג טיעטס ןוא עלארעדעפ רעטנוא ןטייקכילטראווטנאראפ ךאנ
 רעטנוא ןטייקכילטראווטנאראפ רעדא ןטכער םוש ןייק קעווא טשינ טמענ יסילאפ טידערק ס'HCR זא טקרעמאב עטיב
 גניזואה טיעטס קראי וינ יד וצ טצינערגאב טשינ רעבא ,טנכערעגניירא ,ץעזעג עגיטרא רעדא טיעטס ,עלארעדעפ
 ערעדנא רעדא )FCRA( טקא ןטכיראב טידערק ריעפ יד ןוא 2019 ןופ טקא גנוצישאב טנענעט ןוא טעטיליבאטס
 ביוא ןרעוו ןדלאמעג ןזומ )1( ןשטנעמ זא FCRA טרעדאפ ,ןעגנוגנידאב ערעדנא ןשיווצ .ץעזעג עלארעדעפ
 רעייז וצ טירטוצ ןרעוו טביולרע ןזומ )2( ,ייז ןגעק ןראוועג טצונעג זיא טכיראב טידערק רעייז ןיא עיצאמראפניא
 ןטלאהרע עיצאמראפניא עטגידנעראפמוא רעדא עטנארק טשינ ןגערפפא וצ טכער יד ןבאה )3( ןוא ,טכיראב טידערק
 בעגעגסיורא טנעמוקאד עדנגלאפ יד רעביא טקוק עטיב ,FCRA ףיוא עיצאמראפניא ךאנ ראפ .טכיראב טידערק םעניא
 .עיסימאק דיערט יד ךרוד
)act.pdf-reporting-credit-fair-0096-https://www.consumer.ftc.gov/articles/pdf(. 

 
 ןעגנורעדאפ ןטלאה-דראקער

HCR'יד )א( טגנאלאבנא סדראקער ןטלאה לאז רעדייווארפ גניזואה יד זא טרעדאפ עיראטסיה טידערק ןגעוו יסילאפ ס 
 עזאלמייה ראפ 500 רעדא 580 ןטנוא יד( עיראטסיה טידערק עוויטאגענ א טאה טנאקילפא יד ואוו סעיצאקילפא לאצ
 סלא טגאזעגפא רעדא ןעמונעגנא סעיראטסיה טידערק עוויטאגענ טימ ןטנאקילפא יד ןופ לאצ יד )ב( ןוא ,)ןשטנעמ
 יד יוזאיוו גידנגייצ ןטנאקילפא עטגאזעגפא ןוא ןעמונעגנא עלא ראפ רעטעלבסטעברא עטלופעגסיוא ךיוא יוו ,סטנענעט
 טעסא ס'HCR ךרוד טריפעגכרוד ןכוזאב טרא גניראטינאמ גלאפסיוא יד תעשב .ןראוועג טכאמעג זיא גנומיטשאב
 יד סיוא טגלאפ רעדייווארפ עגיזיואה יד זא ןגיטעטשאב באטש AMU רעד טעוו ,)AMU( טינוי טנעמשזדענעמ

HCR'סעיראטסיה טידערק עוויטאגענ טימ ןטנאקילפא ןצאשפא ראפ ןעגנוזייוונא ס.   
 

 ןעגנולאצפא
 יד ןענעז ,2019 ןופ טקא גנוצישאב טנענעט ןוא טעטיליבאטס גניזואה טיעטס קראי וינ יד טיול זא טקרעמאב עטיב
 ןא ןקוקרעביא רעדא ןריסעצארפ טימ גנודניבראפ ןיא טנאקילפא ןא ןופ ןטעב ןעק ןעמ סאוו ןעגנולאצפא עטסגיצנייא
 ןעגנולאצפא יד זא טרעדאפ ץעזעג יד  .ןעגנולאצפא קוקרעביא דנורגרעטנוה ןוא קוקרעביא טידערק ןענעז עיצאקילפא
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 ,ןקוקרעביא יד ןריפכרוד ןופ טסאק ע'תמא יד רעדא ,עיצאקילפא רעפ )ןעמאזוצ סעלא( $20 יוו רעמ ןייז טשינ ןענעק
 ןעק טנאקילפא ןא ביוא ןרעוו ןעמונעגפארא זומ לאצפא יד זא ךיוא טרעדאפ ץעזעג יד  .רעגינייוו זיא סע עכלעוו
 זיא עכלעוו קוקרעביא טידערק ןוא קוקרעביא דנורגרעטנוה א ןופ עיפאק א טימ רעדייווארפ גניזואה ן'ראפ ןלעטשוצ
  .געט 30 עגידרעירפ יד ןירעד ןראוועג טריפעגכרוד

 
 סאוו קוקרעביא טידערק/דנורגרעטנוה יד ןופ עיפאק א טנאקילפא ן'ראפ ןלעטשוצ רעדייווארפ גניזואה רעד זומ ,ךיוא
 .טייקגיטכעראב רעייז ןצאשפא וצ ןראוועג טצונעג זיא


