 LIHWAPאפט געפרעגטע פראגן
ענטפערס צו פיל אפט געפרעגטע פראגן איבער די נידריגע איינקונפט הויזגעזונד וואסער הילף פראגראם ( Low Income
 )Household Water Assistance Program, LIHWAPקענען געפונען ווערן אין דעם אפטיילונג.

וואס זענען  LIHWAPבענעפיטן?
 LIHWAPאיז א פעדעראלע געשטיצטע פראגראם מיט די ציל צו העלפן נידריג-איינקונפט הויזגעזונדער וואס שפענדן א
גרויסע חלק פון זייער איינקונפט אויף וואסער און סוער סערוויסעס LIHWAP .בענעפיטן קענען ארויסהעלפן הויזגעזונדער
וועלכע האבן אלטע בילס פאר וואסער און/אדער סוער סערוויסעס.

וויאזוי וועל איך באקומען  LIHWAPבענעפיטן פאר מיין הויזגעזונד?
בענעפיטן ווערן באצאלט דירעקט צו די הויזגעזונד'ס וואסער און/אדער סוער פירמע(ס) וואס שטעלט צו די וואסער
און/אדער סוער.

וויפיל וועל איך באקומען אין  LIHWAPבענעפיטן?
 LIHWAPבענעפיטן זענען באזירט אויף די ווירקליכע צאל וואסער און/אדער סוער וואס מען איז שולדיג ,ביז א מאקסימום
פון  $2,500פער וואסער אדער סוער פראוויידער ,אדער  $5,000אויב וואסער און סוער סערוויסעס גייען צוזאמען ,פער
הויזגעזונד וואס געבט זיך איין.

וועל איך דארפן צוריקצאלן מיין  LIHWAPבענעפיטן?
ניין .הויזגעזונדער וועלכע באקומען  LIHWAPבענעפיטן וועלן נישט דארפן צוריקצאלן די בענעפיטן.
די איינציגסטע מאל וואס וואלט פארלאנגט צוריקבאצאלונג איז אויב עס איז געווען א באשלוס אז די אריינגעגעבענע
אפליקאציע איז שווינדלעריי און די אפליקאציע האט נישט געמעגט אנגענומען ווערן.

ווען וועל איך באקומען  LIHWAPבענעפיטן?
איר וועט באקומען א  LIHWAPמעלדונג פון בארעכטיגונג באשלוס וואס וועט אייך זאגן אויב אייער אפליקאציע איז געווארן
אנגענומען אדער אפגעזאגט ביז  30טעג פון די טאג וואס אייער אונטערגעשריבענע און אויסגעפולטע אפליקאציע ווערט
באקומען .אויב איר האט נישט אלע אינפארמאציע אויסגעפולט אויף אייער אפליקאציע וועט אייער אפליקאציע געהאלטן
ווערן פאר ביז  10ביזנעס טעג וועלכע איז נישט אריינגערעכנט אין די אפליקאציע פראצעסירונג צייט.
אויב באשטעטיגט ,ערלויבט אמווייניגסטנס  90טעג פאר אייער פירמע צו קרעדיט'ן אייער וואסער און/אדער סוער אקאונט
מיט אייער  LIHWAPבענעפיט.

וואס איז אויב איך בין נישט מסכים צו מיין  LIHWAPמעלדונג פון בארעכטיגונג אדער איך האב נישט
באקומען א  LIHWAPמעלדונג פון בארעכטיגונג באשלוס ביז דרייסיג ( )30ביזנעס טעג?
אויב איר זענט נישט מסכים צו אייער  LIHWAPמעלדונג פון בארעכטיגונג אדער אויב עס איז שוין מער פון דרייסיג ()30
ביזנעס טעג זייט  OTDAהאט באקומען אייער אונטערגעשריבענע און אויסגעפולטע אפליקאציע און מען האט אייך נישט
געמאלדן איבער די בארעכטיגונג באשלוס .נישט אויסגעפולטע אפליקאציעס קענען געהאלטן ווערן פאר ביז צען ()10
ביזנעס טעג און די האלטונג צייט אפשניט איז נישט אריינגערעכנט אין די דרייסיג ( )30ביזנעס טעג צייט ראם פאר
צושטעלן מעלדונג .אפליקאנטן וועלכע זענען אפגעזאגט געווארן אדער וועלכע זענען נישט איינשטימיג מיט די סומע הילף
וואס זיי זענען בארעכטיגט פאר האבן זעכציג ( )60טעג פונעם דאטום פון דעם מעלדונג צו פארלאנגען אן אפיעל .אפיעלס
קענען ווערן פארלאנגט דורך:
אימעיל:
NYSLIHWAP.appeals@otda.ny.gov
טעלעפאן:
ניו יארק סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסאביליטי הילף — מערץ 2022 ,1

1

(833) 690-0208
שריפטליך:
NYS LIHWAP
PO Box 1789
Albany, NY 12201

זענען פארהאן אנדערע בענעפיטן אויסער  LIHWAPוועלכע קענען ארויסהעלפן מיין פאמיליע?
יא .איר קענט פרי-סקרינ'ען פאר בארעכטיגונג פאר אנדערע פראגראמען און סערוויסעס דורך באזוכן
.mybenefits.ny.gov

וואס איז אויב איך באקום שוין הילף פון א פראגראם דורך מיין וואסער און/אדער סוער פראוויידער?
איר קענט נאכאלץ זיין בארעכטיגט פאר  LIHWAPבענעפיטן.

מיין וואסער און/אדער סוער חובות זענען ארויפגעלייגט געווארן אויף מיין פראפערטי שטייער ביל .בין איך נאך
בארעכטיגט זיך איינצוגעבן?
יא .איר קענט אריינגעבן א קאפיע פון אייער שטייער ביל מיט אייער אפליקאציע.

וואס ווערט גערעכנט אלס אן אלטע שולדיגע ביל?
סיי וועלכע וואסער און/אדער סוער ביל וואס איז צוואנציג ( )20טעג נאכ'ן דאטום פון ווען מען האט עס געדארפט באצאלן.

קען  LIHWAPהעלפן מיט מיין צובראכענע רערן אדער רינעדיגע קראנען?
ניין LIHWAP .געלטער זענען בלויז אוועילעבל פאר וואסער און/אדער סוער ביל הילף .עס קענען מעגליך זיין אנדערע
פראגראמען אוועילעבל אייך צו העלפן .איר קענט זיך איינגעבן פאר צייטווייליגע הילף אנליין אויף myBenefits.ny.gov
אדער אויספולן די אפליקאציע פארם און עס אריינגעבן ביי אייער לאקאלע דעפארטמענט פון סאושעל סערוויסעס.
איר קענט זיך אויך פארבינדן מיט אייער לאקאלע דעפארטמענט פון סאושעל סערוויסעס אנליין ,אדער דורך רופן די טאל-
פרייע  OTDAהאטליין אויף .1-800-342-3009

וואו גיי איך אויב איך האבן פראגן איבער  LIHWAPבענעפיטן?
פאר מער אינפארמאציע איבער  LIHWAPביטע רופט די  NYS LIHWAPרוף סענטער אויף  1-833-690-0208אדער רופט
די טאל-פרייע  OTDAהאטליין אויף  .1-800-342-3009איך קענט אויך אימעיל'ן LIHWAP
אויף.NYSLIHWAP@otda.ny.gov :

ווער זאל אויספולן און אונטערשרייבן די אפליקאציע?
די אפליקאציע זאל ווערן אויסגעפולט דורך דער מענטש וועלכער האט די הויפט און דירעקטע פאראנטווארטליכקייט צו
באצאלן פאר די וואסער ,סוער ,אדער צוזאמגעשטעלטע וואסער און סוער ביל.

וועלכע אדרעס זאל איך שרייבן?
איר מוזט שרייבן אייער פערמענאנטע ,הויפט אדרעס.
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