
 

 רענטאל שוצן
( שטעלט צו א גרױסע  Emergency Rental Assistance Program, ERAPדי עמערדשזענסי רענטאל הילף פראגראם )

עקאנאמישע פארלײכטערונג צו העלֿפן הױזגעזינדן מיט נידריגע און מעסיגע פארדינסטן װאס זענען אין א סכנה פון הײמלאזיגקײט  

אומסטאביליטעט דורך צושטעלן רענטעל חובות, צײטװײליגע רענטעל הילף און יוטיליטי חובות הילף. מיט די  אדער האוזינג 

 פארלײכטערונג זענען פארהאן געװיסע שוצן פאר סײ טענענטס סײ לענדלארדס װאס באטײליגן זיך אין די פראגראם. 

 שוצן פאר טענענטס 

ארויסגעווארפן װערן ווייל זייער ליעס איז אפגעלאפן, אדער ווייל זײ האבן   קענען נישט  ERAPטענענטס װאס געבן זיך איין פאר 

פאנדעמיע. אויב א לענדלארד אנטזאגט זיך צו צושטעלן אינפארמאציע װאס   19-נישט געצאלט קײן רענט אין די צייט פון די קָאוויד 

ער, וועט דער טענענט באקומען א בריוו וואס ער קען  איז נויטיג צו ענדיגן אן אפליקאציע, אדער אנטזאגט זיך צו אננעמען די געלט 

צאלונג, קען דער טענענט נישט   ERAPווייזן כדי ער זאל נישט ארויסגעווארפן װערן. אײנמאל א לענדלארד נעמט אן א 

ענע ליעס  ארויסגעווארפן װערן צוליב דעם װאס ער צאלט נישט קײן רענט במשך די געדעקטע צײט אפשניט אדער צוליב אן אפגעלאֿפ

חדשים נאך די צאלונג. טענעטס זענען אבער פאראנטװארטליך צו צאלן סײ װעלכע רענט װאס זײ זענען געװען שולדיג   12במשך די 

 צאלונג.   ERAPפאנדעמיע אדער װאס איז נישט געדעקט דורך די  19-פאר די קָאוויד 

 שוצן פאר לענדלארדס 

, מוז א לענדלארד צושטימען אז די געלטער דעקן די טענענט'ס פולע רענטאל  צאלונג ERAPאלס א באדינגונג פון באקומען אן 

פליכט פאר'ן געדעקטע צייט אפשניט. דער אפמאך מײנט נישט אז אן אנטײלנעמענדע לענדלארד קען מער נישט ארױסװארפן קײן  

פאנדעמיע, אדער טוט נישט   COVID-19טענענט צוליב אנדערע סיבות. אויב א טענענט איז שולדיג רענטאל חובות נאך פון פאר די 

צאלן קײן רענט אין די צוקונפט, וועט א לענדלארד נישט זיין פארבאטן פון אנהייבן ארויסווארפן איינמאל סיי וועלכע פאסיגע  

מאראטאריעם לויפט אפ. און טראצדעם װאס די אנטײלנעמענדע לענדלארדס קענען נישט ארױסװארפן קײן טענענט צוליב אן  

צאלונג, קען דער אפמאך זײ   ERAPחדשים נאכדעם װאס זײ באקומען די  12אפענע ליעס אדער האלדאװער טענענסי אין די אפגעל

נישט אפשטעלן צו אנהײבן ארױסװארֿפן צולוב אנדערע סיבות. די ארױסװארֿפן שוצן זענען אױך נישט שײך װען א װאױנונג געפינט זיך  

װען דער לענדלארד אדער א מיטדליד פון דעם לענדלארד'ס נאענטע   און ער װאױנונגען, פיר אדער װײניג אין א געבײדע װאס האט 

 משפחה גײט באלד צו אנהײבן װאױנען אין די װאױנונג אלס זײער הױפט װאױנױרט. 
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