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  טאלבסטעברא טידערק ץאשפא עטריזילעודיווידניא
 גניזואה עטלאצעג-טיעטס ראפ ןטנאקילפא ראפ יסילאפ טידערק טיעטס קראי וינ עגיטליג

 
 טנענעט ןופ לייט א סלא עיראטסיה טידערק ןענעכער סאוו סרעדייווארפ גניזואה ןופ ץונאב ן'ראפ זיא ץאשפא עטריזילעודיווידניא יד
 עטגידנעראפ .טצונעג ןרעוו טשינ טאלבסטעברא יד לאז ,לאווסיוא טנענעט ןיא טנכערעג טשינ טרעוו עיראטסיה יד ביוא .לאווסיוא
  .ראי 2 ןופ םומינימ א ראפ סעיצנאקילפא ןוא ןטנאקילפא עלא ןופ סדראקער טימ םענייאניא ןרעוו ןטלאהעג ןזומ רעטעלבסטעברא

  
 :סערדא ןוא ןעמאנ טנעמפאלעוועד

 
 

 :ןעמאנ ס'רעקוקרעביא
 

 :ןעמאנ ס'טנאקילפא
 

 :םוטאד
 

 עיצאמראפניא ענעטאבראפ
 :ץאשפא עטריזילעודיווידניא יד ןיא טכארטאב ןיא ןרעוו ןעמונעג טשינ ראט עיצאמראפניא עדנגלאפ יד
 ;סאיטאר טפנוקנייא וצ בוח •
 ;עיראטסיה לאטנער רעדא עיראטסיה טידערק ןופ לגנאמ •
 ;טירש טנענעט-דראלדנעל עדנעייגנא רעדא ענעגנאגראפ רעדא עיראטסיה טכירעג גניזואה •
 רעייז ראפ ןטפאשרעפרעק גנוריגער רעדא טיפארפ-ראפ-טשינ ןופ םאנסיוא ן'טימ ,רעביירשרעטנוא-אק רעדא סראטנאראג •

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

 ס'דראלדנעל עגידרעירפ רעדא עגיטצעי ןעמוקאב וצ טנאקילפא יד ךרוד טביולרע שיפיצעפס יוו )א( רעסיוא ,דנאטשמוא
 וצ )ב( רעדא ןטנוא 1.2 טירש ,II לייט רעדא 2 טירש ,I לייט טימ גנאלקנייא ןיא גנולאצאב טנער ןופ דראקער עכילטפירש
 סעיל עסיורג ןופ עיראטסיה ס'טנאקילפא טגנאלאבנא דראלדנעל עגידרעירפ רעדא עגיטצעי א ןופ עיצאמראפניא ןעמוקאב
 סאד טשינ ףראד עכלעוו ,)ןקעווצ עלאגעלמוא ראפ טרא ןופ ץונאב רעדא טנער ןלאצאב טשינ ,.מ.ד( ןעגנוצעלראפ
 זיא סאוו עיצאמראפניא טבעג דראלדנעל עגידרעירפ רעדא עגיטצעי א סאוו םענראפ םוצ .טנאקילפא יד ןופ שינעביולרע
 א ביוא .טכארטאב ןיא ןרעוו ןעמונעג טשינ עיצאמראפניא יד לאז ,גנוצעלראפ סעיל עסיורג א ןופ לפאטש ן'פיוא טשינ
 ןבעג וצ טייהנגעלעג יד ןבאה טנאקילפא רעד לאז ,גנוצעלראפ סעיל עסיורג א טכיראב דראלדנעל עגידרעירפ רעדא עגיטצעי
 עלעיצנאניפ ,.ב.צ( ןטנוא II לייט ןיא טייטש סע יוו ,ןראטקאפ גנוגיטוגראפ עכלעוו ייס וצ טלעטש סאוו עיצאטנעמוקאד
  .)עימעדנאפ COVID-19 יד ךרוד טכאזרואראפ טייקירעווש

 

 גנוגיטעטשאב
 טנעיפיסער רעד זא )"טנעיפיסער" ,ןעמאזוצ( ןטנעגא ערעייז ןוא טנעגא גנישזדענעמ ,רעמוטנעגייא יד ראפ אד גיטעטשאב ךיא
 וצ ןטנאקילפא ראפ יסילאפ טידערק טיעטס קראי וינ יד ןופ ןעגנוגנידאב ןוא ןעגנורעדאפ יד טימ טנאקאב זיא ןוא טניילעג טאה
 ייז טאה ןוא ,HCR ךרוד טייצ וצ טייצ ןופ ןרעוו טשיוטעג רעדא ןרעוו טרעגנעלראפ ןעק סע יוו ,גניזואה עטלאצאב-טיעטס
  .טגלאפעגסיוא ךילצנעג

 
 :טנעיפיסער םענופ ןעמאנ ןיא ראפ גנוגיטעטשאב יד ןריפסיוא וצ ןטכער עלאגעל באה ןוא טגיטכעמלופאב ןיב ךיא

 
 שינארטקעלע רעטנוא טביירש ריא ביוא טנכייצ ¨ _______________________________ :טפירשרעטנוא

 
 _______________________________ :ןעמאנ טקורד

 
 _______________________________ :לטיט טעברא
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 _______________________________ :רעבעגסטעברא
 

 _______________________________  :םוטאד
 

 ןעגנוגנידאב קוקרעביא טידערק - I לייט
 

 ידיסבאס טנאקילפא - 1 טירש
 עצנאג יד טלאצאב ןוא רעדייווארפ גניזואה יד וצ טקעריד ןעייג סאוו סידיסבאס טנער טמוקאב טנאקילפא רעד ביוא
  .עיראטסיה טידערק ןופ סיזאב ן'פיוא ןרעוו טגאזעגפא טשינ טנאקילפא רעד ןעק ,טנער

 
 ידיסבאס טנער עלופ .1

 רעייג סאוו ןעמארגארפ רעדא סידיסבאס עטלאצאב-סגנוריגער אד ןענעז
 רעדא ןעמאזוצ( סאוו טנער ס'טנאקילפא ןופ ןעגנולאצאב סלא טקעריד
 ?םענראפ עדנעייגנא ןא ףיוא טנער עצנאג יד ראפ ןלאצאב )סניילא

 
 .רודעצארפ טגידנע .טנאקילפא ןא טמענ .אי ¨

 
 .2 טירש וצ רעטייוו טייג .ןיינ ¨

 ,ןיירא ןעמענ סידיסבאס טנער ןופ ןליפשייב
 :וצ טצינערגאב טשינ ןענעז רעבא

 רעשטואוו 8 ןשקעס •
• HUD/VASH 
 FEPS/ףליהעג קילבופ •
• HOPWA/HASA 
 ףליהעג לאטנער לערור •
 ףליהעג לאטנער טיפארפ-ןאנ •
 ערעדנא •

 
  

 ןעגנולאצאב לאטנער עכילטייצ עכילטאנאמ-12 - 2 טירש
 יד )1( :רעדא ףיוא טריזאב ,עיראטסיה גנולאצאב לאטנער עכילטייצ ןופ ןטאנאמ 12 ןזייוופיוא ןעק טנאקילפא רעד ביוא
 ,)2020 ,1 ץרעמ - 2019 ,1 ץרעמ( עימעדנאפ COVID-19 יד רעדייא ןטאנאמ 12 יד )2( רעדא ,ןטאנאמ 12 עגידרעירפ
  .עיראטסיה טידערק ףיוא טריזאב טגאזעגפא ןרעוו טשינ ראט טנאקילפא

 
 ןעגנולאצאב לאטנער ןופ זייוואב .2

 טזייוו סאוו ,עיראטסיה לאטנער עוויטיזאפ ןופ זייוואב טנאקילפא רעד טאה
 רעדא ,ןטאנאמ 12 עטצעל יד ןופ ןעגנולאצאב לאטנער עכילטייצ ,עדנעייגנא
 ץרעמ - 2019 ,1 ץרעמ( עימעדנאפ COVID-19 יד רעדייא ןטאנאמ 12 יד
1, 2020(? 

 
 .רודעצארפ טגידנע .טנאקילפא ןא טמענ .אי ¨

 
 .3 טירש וצ רעטייוו טייג .ןיינ ¨

 לאטנער עוויטיזאפ ןופ זייוואב ןופ סמעראפ
 ןענעז רעבא ,שטאכ ,ןיירא ןענעכער גנולאצאב
 :וצ טצינערגאב טשינ
 ;סקעשט עטכאמעג לטב •
 ;טיסער טנער •
 ןופ דראקער עכילטפירש ס'דראלדנעל •

 ךרוד טלעטשעגוצ( ןעגנולאצאב טנער
  ;)טנאקילפא
 ;ןעגנולאצאב טנער ןיילנא ןופ סדראקער •
 עטקעריד גידנגייצ ךעלטעצ קנאב •

 ;דראלדנעל וצ גנולאצאב
 רעדא ;סבאטס רעדרא ינאמ •
 זייוואב ןופ םעראפ ערעדנא עכלעוו ייס •

 סאוו ,ןלעטשוצ ןעק טנאקילפא רעד סאוו
 גניזואה יד ךרוד ןעמונעגנא זיא
 .רעדייווארפ
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 רואקס טידערק - 3 טירש
 טידערק רעייז ףיוא זיולב טריזאב גניזואה ןרעוו טגאזעגפא טשינ ןענעק גניזואה עטלאצאב-טיעטס ןופ ןטנאקילפא
 ןגייצ סאוו ןראטקאפ עכילטע יד ןופ סנייא סלא רואקס טידערק FICO א ןטכארטאב ןענעק סרעדייווארפ גניזואה .רואקס
 FICO רעסיוא םעטסיס גנירואקס טידערק א ןצונ וצ טנאלפ רעדייווארפ גניזואה א ביוא .טייהרעכיז עלעיצנאניפ ףיוא
 לעדאמ ןוא רואקס יד יוזאיוו ןופ עיצאטנעמוקאד NYS HCR ראפ ןבעג ייז ןזומ ,)ערעדנא רעדא ,Vantage יוויוזא(
 יוו עבלעז יד טשינ זיא רואקס טידערק םוש ןייק רעדא עטצינערגאב ןבאה זא טקרעמאב .FICO וצ ךיילגראפ ןיא זיא
 טכיראב טידערק א ןעמעננא טזומ ריא :גנוקרעמאב .גניזואה ןגאזפא וצ הביס א טשינ זיא ןוא טידערק עטכעלש א ןבאה
 ןזומ ,קוקרעביא טידערק א ךרוד טריפ ריא ביוא .געט 30 עטצעל יד ןירעד טכאמעג ביוא טנאקילפא ןא ךרוד טלעטשעגוצ
 .גאזפא ןופ תוביס יד ןשיווצ ןרעוו טצונעג טעוו סע ביוא טכיראב טידערק רעייז ןופ עיפאק א ןעמוקאב ןטנאקילפא
 רעדא ןקוקרעביא יד ןופ ןטסאק עלעוטקא יד יוו רעמ ראפ ןלאצאב וצ ןרעוו ןטעבעג טשינ ןענעק ןטנאקילפא ,רעמכאנ

 .רעגינייוו זיא סע עכלעוו ,)ןקוקרעביא טנירגרעטנוה ןוא טידערק עדייב ראפ ןעמאזוצ( $20
 

 יסילאפ רעדייווארפ גניזואה .3
 עלעיצנאניפ ןופ ןכייצ א סלא רואקס טידערק לאצ ס'טנאקילפא ןענעכער וצ רעדייווארפ גניזואה א סלא יסילאפ רעייא סע זיא
 ?טעטיליבאטס

 
 :ןטנוא עגארפ סיוא טליפ ,אי ¨

 
 .ןעגנולייטפא עגידרעטייוו ןוא 4 טירש וצ רעטייוו טייג .ןיינ ¨

 
 רעדא 500 רעדא ,רעכעה רעדא 580 רואקס טידערק ס'טנאקילפא רעד זיא
 ?זאלמייה זיא טנאקילפא רעד ביוא רעכעה

 
 זיא רואקס טידערק ס'טנאקילפא יד .טנאקילפא ןא טמענ .אי ¨

  .גילעטשנדירפוצ
 

 .ןעגנולייטפא עגידרעטייוו ןוא 4 טירש וצ רעטייוו טייג .ןיינ ¨
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 גאזפא ןופ תוביס סלא ןראטקאפ - 4 טירש
 טנאקילפא רעד זומ ,ןא ןעייג תוביס יד ןופ ענייא ביוא ,רעבא .גאזפא ראפ תוביס ןייז ןענעק ןטנוא ןראטקאפ יד זיולב
 ןגיטוגראפ רעדא ןרעלקרע וצ עיצאטנעמוקאד רעדא עיצאמראפניא עכלעוו ייס ןבעגוצניירא געט סענזיב 14 ןעמוקאב
 א .גנומיטשאב טייקגיטכעראב ריא ןיא טכארטאב ןיא ןעמענ זומ רעדייווארפ גניזואה רעד עכלעוו ,ןסניפעג עוויטאגענ
 עיפאק א ןעמוקאב ךיוא זומ טנאקילפא .guidance-https://hcr.ny.gov/afhmp :אד ןרעוו ןענופעג ןעק ווירב ליפשייב
 רעדא ,)Credit-https://hcr.ny.gov/KYR( ךוב ןטכער ערעייא טסייוו HCR יד ןוא טכיראב טידערק ריא רעדא ןייז ןופ
 .ןטנוא II לייט ןיא ןרעוו ןענופעג ןעק עיצאמראפניא גנוגיטוגראפ ןגעוו עיצאמראפניא ךאנ .עיצאטנעמוקאד עכילנע
 עדנעייגנא רעדא עגידרעירפ ןופ סיזאב ן'פיוא טנאקילפא ןא ןגאזפא טשינ ןעק רעדייווארפ גניזואה א :גנוקרעמאב
 לעיר יד ןופ 7 לקיטרא רעטנוא )ףראווסיורא יוויוזא( ןעגנולדנאהראפ ירעמאס רעדא טירש טנענעט-דראלדנעל
  .ץעזעג ןעגנודלנאהראפ ןוא טירש יטרעפארפ

 גאזפא ראפ תוביס סלא ןראטקאפ .4
 :עיראטסיה טידערק טנאקילפא ףיוא טריזאב גאזפא ראפ תוביס ןייז ןענעק ןראטקאפ עדנגלאפ יד זיולב

A. טארקנאב 
 א טאהעג רעדא טארקנאב ראפ ןבעגעגנייא טנאקילפא רעד ךיז טאה
 ?ןטאנאמ 12 עטצעל יד ןיא טריפעגסיוא טארקנאב

 וצ רעטייוו טייג ןוא ןראטקאפ גנוגיטוגראפ ןיירא טנכער .אי ¨
 .II לייט

 
 .טארקנאב ףיוא טריזאב ןרעוו טגאזעגפא טשינ ןעק טנאקילפא .ןיינ ¨

 

 

B. סנעיל ןוא ,סטנעמשזדאשזד טלעג ,סנשקעלאק ,סיסנעווקנילעד 
 ,סטנעמשזדאשזד טלעג ,סנשקעלאק ,סיסנעווקנילעד טנאקילפא רעד טאה
 עדנעגלאפ עלא ךאנ ןעמוק סאוו )"בוח עגיטליג"( סנעיל רעדא
 :?ןעגנוגנידאב

 טשינ זיא( גילעטשנדירפוצ-טשינ רעדא ןפא זיא בוח עגיטליג ¨
 )ןראוועג טכאמראפ

 .לכה ךס $5,000 יוו רעמ זיא בוח עגיטליג ¨
 .בוח ןואל טנעדוטס רעדא לעקידעמ טשינ זיא בוח עגיטליג ¨

 
 .ןעגנוגנידאב עגיטיונ עלא ךאנ טמוק בוח עגיטליג ס'טנאקילפא .אי ¨

 .II לייט וצ רעטייוו טייג ןוא ןראטקאפ גנוגיטוגראפ ןיירא טנכער
 

 עגיטליג ףיוא טריזאב ןרעוו טגאזעגפא טשינ ןעק טנאקילפא .ןיינ ¨
 .בוח

 
 

 טשינ ןעק עיצאקילפא ס'טנאקילפא ןא
 יסנעווקנילעד ףיוא טריזאב ןרעוו טגאזעגפא
 לעקידעמ רעדא ןואל טנעדוטס ןופ טמוק סאוו
 .בוח

 
 :ןענעכערניירא ןעק בוח עגיטליג
 יד ןופ געט 120 יוו רעטלע זיא סאוו בוח •

 רעדא ;טכיראב טידערק יד ןופ םוטאד
 א וצ ןראוועג טריפעגרעבירא זיא סאוו בוח •

 ןעמוקעגכאנ טרעוו ןוא רוטנעגא סנשקעלאק
 .גנולמאז ראפ

 
 :ןענעכערניירא טשינ ןעק בוח עגיטליג
 ;בוח ןואל טנעדוטס רעדא לעקידעמ •
 סטנואקא עטכאמראפ ןוא עגילעטשנדירפוצ •

 ןראוועג טלאצאב ןצנאגניא ןענעז סאוו
 יד ןופ םוטאד יד רעדייא טמיטשאב יוו רעדא
 ;ץאשפא
 ןטימניא ןטלאה סאוו סטנואקא עטכאמראפ •

 ןעק טנאקילפא ביוא ,טלאצעגקירוצ ןרעוו
 ביוא .בוח יד רדסכ ןלאצאב ייז זא ןזייוופיוא
 ,בוח יד רדסכ טשינ טלאצאב טנאקילפא ןא
 יסנעווקנילעד גנוכאמראפ-רעדייא יד ןעק
 ראפ לעווש $5,000 יד ןיא טנכערעג ןרעוו
 רעדא ;בוח עגיטליג
 עטנכערעגפא ףיוא טלגיפשעגפא לכה ךס •

  .סטנואקא
 

 ןיא טנואקא ןא זיא "טנואקא עטנכערעגפא" א
 וצ ןראוועג טריפעגרעבירא זיא בוח יד עכלעוו
 סטנואקא עכלעזא .רוטנעגא ייטראפ-עטירד
 ץאלפ ערעדנא ןא ןיא טלגיפשעגפא ןרעוו ןלעוו



 

5 
NYS HCR סיפא גניזואה עגינייא ןוא עגיד'רשוי (Fair and Equitable Housing Office - FEHO) - 

feho@nyshcr.org -housing -hcr.ny.gov/fair 
2021 רעבמעצעד 14 :םוטאד ןגיוב  
 

 טשינכאנ ביוא ,טכיראב טידערק יד ףיוא
  .טלאצאב

 ןראטקאפ גנוגיטוגראפ - גנודניבראפ טנאקילפא :II לייט
 יד ןטכארטאב וצ טרעדאפעג רעדייווארפ גניזואה רעד זיא ,גנוצאשפא יד ןופ I לייט טימ ןלאפעגכרוד טאה טנאקילפא רעד ביוא
 ן'טימ ןדניבראפ ךיז רעדייווארפ גניזואה רעד זומ ,לפאטש םעד ייב .טנאקילפא יד ןגאזפא ן'רעדייא עיצאמראפניא עדנעגלאפ
 ןענעק לאז גנוצאשפא ןטריזילעודיווידניא ןא זא ןטנוא 2 ןוא 1 טירש טימ גנאלקנייא ןיא עיצאמראפניא ךאנ ןטעב ןוא טנאקילפא
  :אד לבעליעווא זיא עיצאמראפניא ךאנ ראפ ווירב גנאלראפ ליפשייב א .ןרעוו טריפעגכרוד

guidance-https://hcr.ny.gov/afhmp. 
 

 ןייק טשינ זיא סאד .עיצאמראפניא ענעמוקעגוצ יד ןעמוקאב וצ עכלעוו ןיא געט סענזיב 14 שטאכ ןרעוו ןבעגעג זומ טנאקילפא יד
 ן'רעדייא טנאקילפא יד ךרוד טלעטשעגוצ עיצאמראפניא ענעמוקעגוצ יד ןטכארטאב זומ רעדייווארפ גניזואה א .סעצארפ לעיפא
  .טייקגיטכעראב ס'טנאקילפא רעד טגנאלאבנא גנומיטשאב א ןכאמ

 
 טייקגיטכעראב ןרעדאפ סאוו ןראטקאפ גנוגיטוגראפ :1 טירש
 ןא ביוא .טייקגיטכעראב טנאקילפא טגנאלאבנא ןראטקאפ גנוגיטוגראפ עטרעדאפעג ןענעז ןראטקאפ עדנעגלאפ יד
 ןרעוו טנאקילפא רעד זומ ,ןראטקאפ יד ןופ ץנעטסיזקע יד טמיטשאב סאוו עיצאטנעמוקאד ןלעטשוצ ןעק טנאקילפא
 .עיראטסיה טידערק ןופ סיזאב יד ףיוא טגיטכעראב סלא טמיטשאב

 ןכערבראפ עטקעדעג )"VAWA"( טקא ןעיורפ ןגעק טאטדלאוועג א ןופ ןראטקאפ עוויטאגענ .1
 זיא יז רעדא רע זא רעדייווארפ גניזואה יד טרימראפניא טנאקילפא יד טאה
 ףערטמאזוצ ךודיש ,ןטאטדלאוועג עשיטסעמאד ןופ רעבעלרעביא ןא
 עטקעדעג VAWA"( גנוגלאפכאנ רעדא ,לאפרעביא ןימ ,ןטאטדלאוועג
 גניזואה יד ראפ גונעג זיא סאוו עיצאמראפניא טלעטשעגוצ ןוא )"ןכערבראפ
 עלעיצנאניפ רעדא טידערק עוויטאגענ יד זא ןסילשאב וצ רעדייווארפ
 עטקעדעג VAWA יד ןופ טאטלוזער עטקעריד א זיא עיראטסיה
 ?ןכערבראפ

 
 .רודעצארפ טגידנע .טנאקילפא ןא טמענ .אי ¨

 
 .עגארפ עגידנעמוק יד וצ רעטייוו טייג .ןיינ ¨

 

 ץעזעג עגיטליגדנע VAWA עלארעדעפ יד
 גניזואה א זא ןרעדאפ יסילאפ HCR ןוא
 טכארטאב ןיא ןעמענ לאז רעדייווארפ
 א ןייז ןענעק עכלעוו "ןראטקאפ עוויטאגענ"
 א זיא סאוו שטנעמ א ןופ טאטלוזער עטקעריד
 .ןכערבראפ עטקעדעג VAWA א ןופ ןברק
 יד ראפ ןדלאמעג טאה טנאקילפא רעד ביוא
 ןא זיא יז רעדא רע זא רעדייווארפ גניזואה
 עטקעדעג VOWA א ןופ רעבעלרעביא
 טלעטשעגוצ טאה ןוא ןכערבראפ
 יד ראפ דנטיידאב זיא סאוו עיצאמראפניא
 יד זא ןעמיטשאב וצ רעדייווארפ גניזואה
 רואקס טידערק יוויוזא( ראטקאפ עוויטאגענ
 טאטלוזער עטקעריד א זיא )טארקנאב רעדא
 ןעק ,ןכערבראפ עטקעדעג VAWA יד ןופ
 גניזואה ןרעוו טגאזעגפא טנאקילפא רעד טשינ
 .סיזאב םעד ףיוא

 
 ןראטקאפ עוויטאגענ רעביא עיצאמראפניא ךאנ
 ןעק זילאנא טאטלוזער עטקעריד יד ןוא
 HUD ןיא ןרעוו ןענופעג
 05-2017-H Notice ןוא 
 08(HA)-2018-PIH Notice(. 

 עיראטסיה גנולאצאב לאטנער עוויטיזאפ .2
 ןיא ,בוח עגיטליג רעדא טארקנאב ןופ סניפעג עוויטאגענ א ןופ לאפ ןיא
 ןופ זייוואב טנאקילפא רעד טאה ,ןביוא 4 טירש ,I לייט טימ גנאלקנייא
 לאטנער עכילטייצ ,עדנעייגנא טזייוו סאוו ,עיראטסיה לאטנער עוויטיזאפ
 יד רעדייא ןטאנאמ 12 יד רעדא ,ןטאנאמ 12 עטצעל יד ןופ ןעגנולאצאב

19-COVID 2020 ,1 ץרעמ - 2019 ,1 ץרעמ( עימעדנאפ(? 
 

 .רודעצארפ טגידנע .טנאקילפא טגיטעטשאב .אי ¨
 

 .2 טירש וצ רעטייוו טייג .ןיינ ¨

 לאטנער עוויטיזאפ ןופ זייוואב ןופ סמעראפ
 רעבא ,םומינימ ,ןיירא ןענעכער גנולאצאב
 :וצ טצינערגאב טשינ ןענעז
 ;סקעשט עטכאמעג לטב •
 ;טיסער טנער •
 ןופ דראקער עכילטפירש ס'דראלדנעל •

 ךרוד טלעטשעגוצ( ןעגנולאצאב טנער
  ;)טנאקילפא
 ;ןעגנולאצאב טנער ןיילנא ןופ סדראקער •
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 עטקעריד גידנגייצ ךעלטעצ קנאב •
 ;דראלדנעל וצ גנולאצאב
 רעדא ;סבאטס רעדרא ינאמ •
 זייוואב ןופ םעראפ ערעדנא עכלעוו ייס •

 סאוו ,ןלעטשוצ ןעק טנאקילפא רעד סאוו
 גניזואה יד ךרוד ןעמונעגנא זיא
 .רעדייווארפ

 עימעדנאפ COVID-19 יד ןוא בוח עגיטליג רעדא טארקנאב .3
 ןיא ,בוח עגיטליג רעדא טארקנאב ןופ סניפעג עוויטאגענ א ןופ לאפ ןיא
 ,טימ ןדניבראפ ןעוועג טארקנאב יד זיא ,ןביוא 4 טירש ,I לייט וצ גנאלקנייא
 ווא טיעטס יד תעשב )1( ןראוועג טלמאזעגנא בוח עגיטליג יד זיא רעדא
 ןוא )2021 ,23 ינוי - 2020 ,7 ץרעמ( טיעטס קראי וינ ןיא יסנעשזדרעמע
 COVID-19 יד ךרוד טכאזרואראפ טייקירעווש עלעיצנאניפ יד בילוצ )2(
 ?עימעדנאפ

 
 .רודעצארפ טגידנע .טנאקילפא טגיטעטשאב .אי ¨

 
 .עגארפ עגידנעמוק יד וצ רעטייוו טייג .ןיינ ¨

 

 ן'פיוא טגאזעגפא ןרעוו טשינ ןעק טנאקילפא ןא
 רעדא ,טימ ןדניבראפ טארקנאב א ןופ סיזאב
 יד תעשב )1( טלמאזעגנא בוח עגיטליג

19-COVID וינ ןיא יסנעשזדרעמע ווא טיעטס 
 )2021 ,23 ינוי - 2020 ,7 ץרעמ( טיעטס קראי
 טייקירעווש עלעיצנאניפ יד בילוצ )2( ןוא
  .עימעדנאפ OVIDC-19 יד ךרוד טכאזרואראפ

 ןראטקאפ גנוגיטוגראפ ערעדנא - 2 טירש
 ן'תעשב טכארטאב ןיא ןעמענ זומ רעדייווארפ גניזואה רעד סאוו ןראטקאפ ערעדנא ןענעז ןראטקאפ עדנעגלאפ יד
 יד טגנאלאבנא ןדנעטשמוא עלופ יד ןטכארטאב זומ רעדייווארפ גניזואה יד .טייקגיטכעראב ס'טנאקילפא ןא ןצאשפא
 .טייקגיטכעראב ןגעוו גנומיטשאב א ןכאמ וצ ידכ עיצאמראפניא גנוגיטוגראפ ערעדנא עכלעוו ייס ןוא טנאקילפא

 ןסניפעג עטגידנעראפמוא רעדא עגיזיירג .4
 ןסניפעג יד זא ןזיוועגפיוא טנאקילפא רעד טאה
 ןענעז עיראטסיה טידערק עוויטאגענ טגנאלאבנא
 עגיטכיר יד ןעוט ןוא ,טגידנעראפמוא רעדא גיזיירג
 עיראטסיה טידערק ס'טנאקילפא רעד זא ןזייוו ןסניפעג
 ףיוא טפאשראטנער ןריטקעפא טשינ ךילניישראוו טעוו
 ?רעטייוו

 
 טגידנע .טנאקילפא טגיטעטשאב .אי ¨

 .רודעצארפ
 

 .עגארפ עגידנעמוק םוצ טייג .ןיינ ¨
 

 וצ טצינערגאב טשינ ןענעז רעבא ,ןענעכערניירא ןענעק ןליפשייב
 :)עגונ ןענעז עכלעוו טנכייצ( עדנעגלאפ יד

  ;טידערק ןטכיראב ןיא ןזיירג ¨
 רעדא ;סטנואקא עגידלוש עטלא ןכאמראפ ןופ זייוואב ¨
 .)ןטנוא לטסעק יד ןיא טרעלקרע( שרעדנא סעפע ¨

 ןראטקאפ גנוגיטוגראפ ערעדנא .5
 ךרוד ןרעוועג טלעטשעגוצ עיצאמראפניא ערעדנא זיא
 טידערק עוויטאגענ יד זא טזייוו סאוו טנאקילפא יד
 יד ןריטקעפא טשינ ךילניישראוו טעוו עיראטסיה
 ?רעטייוו ףיוא טפאשראטנער ס'טנאקילפא

 
 טגידנע .טנאקילפא טגיטעטשאב .אי ¨

 .רודעצארפ
 

 .עגארפ עגידנעמוק םוצ טייג .ןיינ ¨

 וצ טצינערגאב טשינ ןענעז רעבא ,ןענעכערניירא ןענעק ןליפשייב
 :)עגונ ןענעז עכלעוו טנכייצ( עדנעגלאפ יד

 בילוצ זיא עיראטסיה עוויטאגענ ס'טנאקילפא ¨
 ;גנוראפשנייא

 ןרעוו בילוצ זיא עיראטסיה עוויטאגענ ס'טנאקילפא ¨
 ;רעטילימ ןיא ןעמונעג

 ןא בילוצ זיא עיראטסיה עוויטאגענ ס'טנאקילפא ¨
 רעמ טריטסיזקע סאוו סיזירק עלעיצנאניפ עדנריסאפ
 עגילייווטייצ רעדא עגינימרעט-ץרוק ,.מ.ד( טשינ
  ;).גדא ,טייהקנארק ,טייקגיזאלסטעברא

 בילוצ זיא עיראטסיה עוויטאגענ ס'טנאקילפא ¨
 יד ךרוד טכאזרואראפ טייקירעווש עלעיצנאניפ

19-COVID עימעדנאפ. 
 רעייז ראפ ןאלפ סגנולאצאב א טאה טנאקילפא ¨

 עכילטייצ טכאמ ןוא ןטכילפ עלעיצנאניפ ענעגנאגראפ
 .ןעגנולאצאב
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 ;ידיסבאס טנער סגנוריגער א טצעי טמוקאב טנאקילפא ¨
 רעדא

 עכילנעוועגרעסיוא רעדא גנוגיטוגראפ ערעדנא ¨
 .)ןטנוא לטסעק ןיא טרעלקרע( ןדנעטשמוא

 :גנומיטשאב .6
 ראפ טגיטכעראב טנאקילפא יד זיא ,ןדנעטשמוא גנוגיטוגראפ ןוא ןראטקאפ יד עלא ןופ גנוטכארטאב יד ףיוא טריזאב
 ?טפאשראטנער

 
 אי ¨

 
 ןיינ ¨

 
 :ןטנוא גנורעלקרע עטרעדלישעג א ןיירא טנכער

 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 


