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  אײנװאױנער! חשוב'ע
 

Authority, Housing City York New ) אױטָאריטעט הַאוזינג סיטי יָארק ניו ֿפון ָאֿפיסעס מענעדזשמענט די
NYCHA)  ֿפַארמינערט מיר הָאבן אוֿפן, בעסטן אױֿפ'ן דיסטַאנסינג סָאשעל אײנצוֿפירן װײטער כדי ָאבער ָאֿפן, זענען  

  ָאנגעשטעלטע צװישן בַאגעגענישן דירעקט־קָאנטַאקט  סוסּפענדירט הָאבן מיר און ָאֿפיס יעדן אין ָאנגעשטעלטע צָאל די
    אײנװאױנער. און

 
  דורך און אימעיל דורך טעלעֿפָאן, אױֿפ'ן אײנװאױנער העלֿפן צו ֿפָארזעצן װעלן ָאנגעשטעלטע ָאֿפיס מענעדזשמענט

  דעסק. רעסעּפשַאן דעם הינטער ֿפון ָאנגעשטעלטע מיט רעדן צו ַאּפױנטמענטס בַאשטימטע
 

  עװעילעבל זײן װעלן זײ אימעיל; דורך ָאדער ָאֿפיס אין דָאקומענטן ָאננעמען װעלן ָאֿפיסעס מענעדזשמענט ּפרָאּפערטי
  אינטענט ֿפון טיסעסנאָ  ָאננעמען װעלן זײ ָאֿפיס; אין ָאדער טעלעֿפָאן אױֿפ'ן אינֿפָארמַאציע קָאנֿפידענציעלע דורכצורעדן

 ֿפון קָאּפיעס ָאדער ענדערונגען  סילינדער/מעילבָאקס  ֿפַאר ֿפַארלַאנגען און שליסלען, צוריקגעבן און ארױסצוציען זיך
Guard Window Annual ) מעלדונג שוץ ֿפענסטער יערליכע די אױף ענטֿפערס ָאננעמען װעלן זײ און שליסלען;

Notice) ֿפרעגאױס 6 אונטער קינד און (Survey 6 Under Child.)  
 

 דעם טעלעֿפָאן, מעיל, די דורך בַאצָאלן מען דַארף געלט דירה  ּפערזענליך. געלט דירה ָאּפנעמען נישט װעט מען
MyNYCHA ָאדער געלט דירה בַאצָאלן איבער בַאזָארגט זענט איר  אױב  בענק. אױָאטיריזירטע דורך ָאנלײן און עּפ  

public-to-https://nychajournal.nyc/guidance- צו גײט ביטע שװעריגקײטן, ֿפינַאנציעלע ךדור מַאכט איר אױב
hardships/-rent-on-residents-housing זײן  מעגט איר װָאס ּפרָאגרַאמען בעראי אינֿפָארמַאציע מער ֿפַאר  
   דערֿפַאר. בַארעכטיגט

 
NYCHA ַאּפדעיט סערװיסעס דעװעלָאּפמענט 

 ַאנדערש װעט מען ביז געװָארן סוסּפענדירט זענען אױסלעשן  װַאסער און װַאסער  הײס הײצונג, ּפלַאנירטע ַאלע הגם
 מַאנשַאֿפטן, עמערדזשענסי ַאנדערע אױך װי מַאנשַאֿפטן, עלעװעיטָאר און הײצונג סּפעציעלע װעלן מעלדן,

  ֿפַארריכטונגען. און דעקונג 24/7 צוצושטעלן ֿפָארזעצן
 

YCHAN דירות. אין ֿפַארריכטונגען און מעינטענענס עמערדזשענסי דורכצוֿפירן ֿפָארזעצן װעלן  ָאנגעשטעלטע   
 

 עס װען אומשטַאנדן אײן שליסן װעלכע בַאשטעלונגען, ַארבעט עמערדזשענסי אױף ָאּפרוֿפן זיך װעלן מיר •
 לײצונגען,ֿפַארֿפ לעכצן, גַאז לעכצן, װַאסער װַאסער, הײס און הײצונג קײן נישטאָ  איז

   .אומשטַאנדן שעדליכע און אישוס, עלעקטרישע ֿפַארשטָאּפונגען,
  

 איז עס  אומשטַאנדן׃ סּפעציֿפישע ֿפָאלגנדע די  ֿפַארריכטן צו בַאשטעלונגען ַארבעט אױף ָאּפרוֿפן זיך װעלן מיר •
  נישטאָ  בָאדצימערן; און קיכן ירקטבַאװ װָאס לעקטער  טײלװַײזע דירה; גַאנצע די אין לעקטער קײן נישטאָ 

  װענט; ֿפון ַארָאּפ ֿפַאלן װָאס קעבינעטס  אױסשטַאטונג; לעבן־ָאנהַאלטנדע בַאקרעֿפטיגן צו לעקטער קײן
  רױך/קַארבָאן נישט; ַארבעטן װָאס ֿפרידזשידערס ָאדער אױװן כדומה, און שרצים מײז, ֿפון צעשּפרײטונג

  װָאס  טיר דירה לױז; איז ָאדער ֿפעלט װָאס שוץ ֿפענצטער נישט; טןַארבע װָאס  דעטעקטערס מָאנָאקסײד
 נישט.  ַארבעט

  
  92 די אין יוניטס אין נָאר שטױב ֿפון מוסטערן זַאמלען װעלן און ֿפַארריכטונג בלַײען דורכֿפירן װעלן מיר •

 יָאר 6 ֿפון אינגער קינד אַ  װאו ָאדער ֿפַארב בלַײען־בַאזירטע דאָ  איז עס מײנען, מיר װי װאו, דעװעלָאּפמענטס
  קינד אַ  צי ָאּפגעזען רעזולטַאט טעסט XRF  ּפָאזיטיװער אַ  דאָ  איז עס און/ָאדער בַאזוכט ָאדער װאױנט ַאלט

   דָארט. בַאזוכט ָאדער װאױנט  ַאלט יָאר 6 ֿפון אינגער
  

  רעזולטַאט אַ  ַאלס ָארןגעװ ַארױסגעגעבן זענען  װעלכע בַאשטעלונגען ַארבעט קריטישע דורכֿפירן װעלן מיר •
  ָאדער געזעץ־ברעכונג, ַאנדערע ַאן ָאדער (abate) עבעיט צו בַאֿפעל  קָאמישָאנער אַ  בַאֿפעל, געריכט אַ  ֿפון

   ּפרָאצעס. קָאמּפלַײענס אײגענע אונזער דורך
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718- אױף (CCC Center, Contact Customer) צענטער קָאנטַאקט קַאסטומער דעם רוֿפן קענען אײנװאױנער

   עמערדזשענסיס. בַאריכטן צו 7771-707
 

NYCHA און סערװיסעס אױבנדערמָאנטע די דורכצוֿפירן כדי אַײנװאױנער ֿפון דירות בַאזוכן װָאס  ָאנגעשטעלטע  
  איבער ֿפרעגן ַארײנגערעכנט דירות, אין ַארײן גײען זײ אײדער מַאסנַאמען ֿפָארזיכט אונטערנעמען װעלן  ֿפַארריכטונגען
   דיסטַאנסינג. סָאשעל ָאנהַאלטן און געזונט אײװאױנער'ס

 
און קענען   ָאנגעשטעלטע קענען אױך טרָאגן מַאסקעס ָאדער הענטשקעס בשעת זײ ַארבעטן אין דירות ֿפון אײנװאױנער

אונשטַאנדן   אױב זיכערע געזונט בעטן מען זָאל עֿפענען ֿפענצטער צו ֿפַארגרעסערן װענטילַאציע במשך די ֿפַארריכטונג.
אֿפשר דַארֿפן טױשן די   NYCHAזענען נישט מעגליך ָאדער אױב אײנװאױנער לָאזן ָאנגעשטעלטע נישט ַארײן, װעט 

    ַאּפױנטמענט.
  

ָאנגעשטעלטע מעגליך דַארֿפן סײװי ַארײנגײן מיט די הילף ֿפון די   NYCHAאין אײניגע עמערדזשענסיס, װעלן 
( ָאדער ַאנדערע ערשטע רעסּפָאנדערס, אױב ַאן  Police Service Area, PSA) ָארטיגע ּפָאליצײ סערװיס געגנט

שטײט אין געֿפַאר ָאדער אױב מען מוז זָאֿפָארט רעַאגירן צוליב ַא זיכערהײט זָארג װי למשל ָאּפהַאקן ַא   אײנװאױנער
ון אונזערע אײנװאױנער און די  מיר הָאֿפן איר ֿפַארשטײט ַאז מיר מוזן ּפריָאריטיזירן די זיכערהײט ֿפ גַאז לַײן.

 מַאסנַאמען װעלן זײן נױטיג צו בַאשיצן אײך און אײערע שכנים.  

 ָאנװײזונגען װײטערדיגע לֿפי טעג קומענדיגע די אין װערן געענדערט מעגן סערװיסעס די ַאז ַאכט לײגט ביטע
 כדי אונטערנעמען מוזן מיר װָאס ַאמעןמַאסנ ֿפָארזיכט מערערע בנוגע בַאַאמטע ָארטיגע און סטעיט יָארק ניו ֿפון

 .COVID-19 ֿפון ֿפַארשּפרײטונג די ָאּפצושטעלן
 

  ַאזױװי אײנװאױנער, מיט ֿפַארבינדונג דירעקטע אַ  דורך אינֿפָארמַאציע COVID-19 ֿפַארעֿפנטליכן צו ֿפָאר זעצן מיר
  ּפָאסטס מידיאַ  סָאשעל טעגליכע עּפ, MyNYCHA דעם שּפרַאכן, ֿפַארשידענע אין ּפָאסטערס אימעילס, רָאבָאקָאלס,

  )ַאזױװי טסװעבסײ עֿפנטליכע  אױך װי ָאנגעשטעלטע, אײנװאױנער, ֿפַאר װעבסײטס אונזערע אױף ּפָאסטס און
www.nyc.gov/nycha.)  

  
  ֿפַארריכטונג. עמערדזשענסי ַאן בַאשטעלן צו  דַארֿפט איר אױב 7771-707-718 אױף CCC דעם רוֿפט ביטע

   װָאך. אַ  טעג 7 טָאג,  אַ  שעה 24 עװעילעבל זענען ֿפַארטרעטערס טרענירטע
  

 מַאכן מיר קענען צוזַאמען  ֿפידבעק. װערדֿפולע און שטיצע קָאָאּפערַאציע, ָאנגײענדע אײער ֿפַאר אײך בַאדַאנקען מיר
   געזונט. און זיכער בלַײבן  זָאל קָאמיוניטי  NYCHA אונזער ַאז

 

http://www.nyc.gov/nycha

