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אפט געפרעגטע פראגעס
בארעכטיגונג
ווער איז בארעכטיגט פאר'ן טשיילד קעיר
סטאביליזירונג גראנט?

דער פראגראם מוז אריינגיין אין איינע פון די קאטעגאריעס וואס שטייען אויסגערעכנט
אונטן ,אפען און געבן זיך אפ מיט קינדער פון מערץ  ,2021 ,11און האט א גילטיגע
לייסענס/רעגיסטראציע/פערמיט אין א גוטע צושטאנד (ווי דעפינירט אין די
סטעיטמענט אוו גראנט אפארטיוניטי) אדער זיין יעצט איינגעשריבן און אקטיוו אלס א
לעגאלע-עקזעמּפט גרופע פראגראם:
•

•

•
•
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וואס מיינט עס צו זיין א פראגראם אין "גוטע
צושטאנד?"

צו זיין בארעכטיגט ,מוזן אלע פראוויידערס זיין "אין א גוטע צושטאנד" וועלכע איז
דעפינירט אלס א טשיילד קעיר פראגראם וואס איז אין א באצאלונג סטאטוס וועלכע
איז אדער לייסענסד/רעגיסטרירט/ערלויבט (ניו יארק סיטי ארטיקל  )47אדער
אייגעשריבן אין א לעגאלע באפרייטע פראגראם (איינגעשריבן מיט אן איינשרייבונגס
אגענטור) ,וואס אין די צייט פון דעם אונטערשרייבן אויף דער דערקלערונג איז נישט די
טעמע פון אן אקטיווע איינפירונג שריט דורך די  OCFSאדער די ניו יארק סיטי
דעפארטמענט אוו העלט און מענטל היגיענע ( .)DOHMHאומבארעכטיגטע OCFS
איינפירונג סטאטוסן ענטהאלטן:
אפהאלטן פון לייסענס /רעגיסטראציע
•
באגרעניצונג פון לייסענס /רעגיסטראציע
•
אפהאלטן און פארגעשלאגענע צוריקציאונג פון לייסענס /רעגיסטראציע
•
פארגעשלאגענע צוריקציאונג פון לייסענס /רעגיסטראציע
•
אפזאג פון אפליקאציע צו באנייען לייסענס /רעגיסטראציע
•
אומבארעכטיגטע  DOHMHאיינפירונג סטאטוסן ענטהאלטן:
קאמישאנער'ס באפעל אפהאלטנדיג דעם ערלויב
•
צייגט הירינג אורזאך
•
אפזאג פון באנייאונג ,צוריקציאונג פון ערלויב
•

מיין פראגראם איז צייטווייליג געווען
צוגעשפארט צוליב  ,COVID-19אבער מיר
האבן צוריק געעפנט פריער דעם יאר .צו בין איך
בארעכטיגט?

פראגעס איבער די ניו יארק סיטי איינפירונג סטאטוס זאל ווערן איבערגעגעבן צו די ניו
יארק סיטי .DOHMH
בארעכטיגטע פראוויידערס מוזן האבן א גילטיגע לייסענס/רעגיסטראציע/ערלויב אין א
גוטע צושטאנד (ווי דעפינירט אין די סטעיטמענט אוו גראנט אפארטיוניטי) אדער זיין
יעצט איינגעשריבן און אקטיוו אלס א לעגאלע באפרייטע גרופע פראגראם און זענען
געווען אפען און געבן זיך אפ מיט קינדער פון מערץ .2021 ,11
פראגראמען וואס שטעלן נישט צו קיין טשיילד קעיר סערוויסעס צוליב פאבליק
געזונטהייט ,פינאנציעלע שוועריקייט ,אדער אנדערע סיבות פארבינדן מיט'ן קאראנע
וויירוס קראנקהייט  )COVID-19( 2019פאבליק געזונטהייט עמערדזשענסי אויפ'ן
דאטום פון אפליקאציע מוזן ווידער-עפענען און געבן סערוויס צו קינדער ביז
סעפטעמבער  2021 ,20אדער ביז  30טעג (וועלכע עס קומט אויס שפעטער) צו זיין
בארעכטיגט פאר סטאביליזירונג טיילונגען.

אויב מיין פראגראם איז א שולע יאר איינציג
פראגראם און מיר זענען צוגעשפארט פאר די
זוממער ,קענען מיר זיך נאכאלץ איינגעבן?

יא ,ווי לאנג אייער פראגראם קומט נאך אלע אנדערע פאדערונגען און איז אפען ביז
סעפטעמבער  ,20אדער ביז  30טעג פון אריינגעבן אייער אפליקאציע (וועלכע עס
קומט אויס שפעטער).

זענען  LGEזוממער קעמפס בארעכטיגט?

 LEGזוממער קעמפס זענען נישט בארעכטיגט פאר דעם געלעגנהייט.

וואס זענען די פאדערונגען פארן בארעכטיגונג
פאר העד סטארט ,ערלי העד סטארט
פראגראמען ,און פאבליק באצאלטע פריK
פראגראמען?

העד סטארט ,ערלי העד סטארט פראגראמען ,און פאבליק באצאלטע פריK
פראגראמען ,וועלכע האבן אנדערע קוועלער פון פעדעראלע און שטאטישע שטיצע,
וועלן דארפן אויפווייזן אז די סטאביליזאציע געלטער וועלן ווערן גענוצט צו שטיצן דעם
טייל פון זייער פראגראם וואס דערהאלט נישט קיין אנדערע רעגירונגס באצאלונג.
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אלגעמיינע גראנט פראגעס
וואס איז די אפליקאציע דעדליין?

די אפליקאציע איז אפען פון אוגוסט  ,2021 ,3ביז נאוועמבער  .2021 ,30סיי וועלכע
אפליקאציעס וואס מיר באקומען נאך נאוועמבער  ,2021 ,30ביי  11:59ביינאכט וועלן
נישט ווערן איבערגעקוקט.

צווואס קענען די געלטער גענוצט ווערן?

געלטער קענען באנוצט ווערן פאר צוועקן וואס זענען ערלויבט אונטער די פעדעראלע
אנווייזונגען ,אריינגערעכנט:
•

שטאב קאסטן ,אריינגערעכנט פעי ראל ,געהאלט ,ענליכע איינגעשטעלטע
פארגיטיגונג ,איינגעשטעלטע בענעפיטן ,ריטייערמענט קאסטן,
עדיוקעשינאל קאסטן ,טשיילד קעיר קאסטן; און געשטיצטע שטאב אויסגאבן
אין צוקומען צו  COVID- 19וואקסינען
רענט (אריינגערעכנט אונטער א ליס אפמאך) אדער באצאלונג אויף סיי
וועלכע מארגעדזש פליכט ,יוטיליטיס ,אדער אינשורענס; אויך ,קען עס
מעגליך אריינרעכענען שפעטע קאסטן אדער קאסטן פארבינדן צו שפעטע
באצאלונגען

•

פאסיליטי מעינטענענס אדער פארבעסערונג ,אפגעטייטשט אלס
מינדערווערטיגע רענאוועשאנס ,אריינגערעכנט דרויסנ'דיגע לערנען
פלעצער/שפיל פלעצער ,און מינדערווערטיגע פארבעסערונגען צו אדרעסן
 COVID- 19זארגן
פערזענליכע באשיצנדע געצייג ,רייניגן און סאניטעשאן געצייג און
סערוויסעס ,אדער טרענירונג און פראפעסיאנאלע אנטוויקלונג פארבינדן צו
געזונטהייט און זיכערהייט פירונגען
איינקויפונגען אדער אפדעיטס צו געצייג און סופלייס צו רעאגירן צו COVID-
19
פראדוקטן און סערוויסעס וואס זענען נויטיג כדי צו אנהאלטן אדער פארזעצן
טשיילד קעיר סערוויסעס
מענטל העלט שטיצע פאר קינדער און ארבעטער
געזונטהייט און זיכערהייט טרענירונגען פאר שטאב ,אריינגערעכנט ,אבער
נישט באגרעניצט צו  ,CPRערשטע הילף ,און איינגעבן מעדיצין

•

•

•
•
•
•

גראנט געלטער דארפן צוריגעצאלט ווערן?

ניין ,גראנט געלטער זענען נישט א הלוואה וועלכע דארפן צוריגעצאלט ווערן.

איז דא א גרעניץ צו די צאל פון פראגראמען
וואס וועלן ווערן געצאלט?

ניין ,געלטער זענען אין פלאץ אז יעדע בארעכטיגטע פראגראם קען באקומען איין
גראנט פאר א פאסיליטי/פלאץ.

איז די טשיילד קעיר סטאביליזירונג טיילונג
געשטייערט?

אלע פראגראמען וועלן באקומען א  1099פאר גראנט געלטער וואס זיי האבן באקומען.
 OCFSרעקאמענדירט זיך באראטן מיט אייער שטייער צוגרייטער פאר שטייער-
פארבינדענע זארגן.
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וועל איך דארפן צושטעלן רעסיטס אדער
דאקומענטאציע פון וויאזוי געלטער ווערן
אויסגעגעבן?

פעדעראלע רעגולאציעס פארלאנגען אלע וואס באקומען פעדעראלע געלטער צו
האלטן פינאנציעלע דאקומענטן פאר פינף ( )5יאר .איר וועט בלויז ווערן פארלאנגט צו
צושטעלן די רעסיטס אויב אייער פראגראם ווערט אויסגעוועלט פאר אן אודיט צו
צושטעלן באווייז פון אויסגאבן ,ווי אנגעוויזן אין אייער גראנט.
ביטע האלט באשטעטיגונגען פון אויסגאבן פאר ביז פינף ( )5יאר אין פאל אייער
פראגראם ווערט צופעליג אויסגעוועלט פאר אן אודיט.
אויסגאבן באריכטן און שטיצנדע דאקומענטאציע פארבינדן צו קאסטן אויפגעקומען און
וויאזוי די פראגראם געלטער איז געווארן אויסגעגעבן אריינעמנדיג אבער נישט
באגרעניצט צו:
• מארטגעדש/רענט/פלאץ אויסגאבן דערקלערונגען
• יוטיליטי דערקלערונגען
• פעיראל און בענעפיטס רעקארדס
• אריגינעלע אינוואיסעס און/אדער רעסיטס פון איינקונפטן פון
מאטריאלן/צוגעהערן
• דאקומענטאציע פון אנדערע בענעפיטס צוגעשטעלט צו טשיילד קעיר
איינגעשטעלטע מיטגלידער אזויווי דעקונג פון אינשורענס קאסטן אדער שכר
לימוד פארגיטיגונג

פראוויידערס דארפן אויסגעבן זייער געלטער ביז
א באשטימטע דאטום?

אלע געלטער מוזן ווערן אויסגעגעבן ביז סעפטעמבער  ,2023 ,30לויט פעדעראלע
אנווייזונג.

אויב א פראגראם פארשפארט זיך אין די צייט אפשניט פון די גראנט צאלונגען ,וועלן
וועל איך דארפן צורקצאלן די געלטער אויב מיין
פראגראם פארשפארט זיך נאך וואס איך באקום צאלונגען ווערן אפגעשטעלט .אויב א פראגראם פארשפארט זיך נאך די צייט אפשניט
פון די גראנט צאלונגען ,וועלן גראנטס ווערן איבערגעקוקט פאר אפשטימונג פון סיי
צאלונגען?
וועלכע ערווארטונג פון צוריק צאלונג.

גראנט אפליקאציע פראצעס
דארף איך מאכן א  NY.govאקאונט זיך
אריינצוגעבן?

אויב איר האט שוין א  NY.govאקאונט ,קענט איר נוצן אייער עקזיסטירנדע אקאונט און
איר דארפט נישט מאכן א נייע .אויב איר דארפט מאכן א  NY.govאקאונט ,קענט איר
עס טוהן דורך גיין צו דא https://my.ny.gov :און דרוקט איר האט נישט אן אקאונט?

זאל איך זיך איינשרייבן פאר א פערזענלעכע
אדער ביזנעס  My.NY.govאקאונט? אויב איך
האב שוין א ביזנעס אקאונט ,קען איך דאס
פשוט באנוצן?
וואו קען איך גיין פאר אנווייזונג אויף זיך
אנשרייבן פאר א  My.NY.govקאנטע?

איר וועט דארפן א פערזענלעכע אקאונט כדי צו אויספולן אייער אפליקאציע.

פאר מער אינפארמאציע אויף זיך אנשרייבן פאר א  My.NY.govקאנטע קענט איר
זען דעם ווידעא דא :ווי צו מאכן א My.Ny.gov ID

איך האב שוין א  My.NY.govקאנטע .וואו קען
איך גיין אריינצוגיין?

צו אנפאנגען אייער אפליקאציע ,קליקט דא:
/https://childcarestabilization.ocfs.ny.gov
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איך האב געזען די ווידעאס און איבערגעקוקט די
רעפערענץ אנווייזונגען .וואו קען איך גיין אויב
איך האב אלץ פראגעס וועגן די אפליקאציע
פראצעדור?

איר קענט זיך פארבינדן מיט אייער  CCR&Rאדער די סטאביליזאציע הילף ליין .די
ליסטע פון  CCR&Rקען מען טרעפן דא:
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
צו רעדן מיטן סטאביליזאציע הילף ליין דורכן טעלעפאן ,רופט844-863-9319 :
איר קענט אויך רעדן מיט זיי דורך וועבטשעט :טשעט מיט א פארטרעטער
הילפס ליניע שטאב זענען פאראן מאנטאג  -פרייטאג8:30AM-4:30PM ,

וואו קען איך גיין אויב איך דארף הילף
אויסצופולן די גראנט אפליקאציע?

באזוכט די סטאביליזירונג הילף צענטער ביי https://ocfs.ny.gov/childcare-
 /stabilizationאדער רופט די סטאביליזירונג הילף ליניע אויף  .844-863-9319איר
קענט אויך רופן אייער לאקאלע טשיילד קעיר ריסאורס און רעפערל אגענטור.

איז דא א דעדליין פארן זיך אריינגעבן?

דעדליין זיך צו אריינגעבן איז דינסטאג נאוועמבער  .PM 11:59 ,2021 ,30סיי וועלכע
אפליקאציעס וואס מיר באקומען נאך די דעדליין וועלן נישט ווערן איבערגעקוקט.
אלע אפליקאציעס מוזן ווערן אריינגעגעבן עלעקטראניש דורך די ניו יארק סטעיט
וועבזייטל.

וואס דארף איך האבן זיך איינצוגעבן פאר די
גראנט?

אייער אפליקאציע וועט שוין האבן אסאך אינפארמאציע אויסגעפולט באזירט אויף
אייער פאסיליטי  .IDצו ענדיגן אייער אפליקאציע ,וועט איר דארפן אייער:
•
•
•

נאכן אויספולן מיין אפליקאציע ,קען איך
באקומען א  PDFקאפיע פון די אינפארמאציע
איך האב אריינגעלייגט?

אין וועלכע שפראכן איז די אפלאקאציע
אוועילעבל?
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לייסענס\רעגיסטראציע\פערמיט\איינשרייבונג אינפארמאציע אריינגערעכנט
לעגאלע נאמען ,קאנטאקט אינפארמאציע
דורכשניטליכע מאנאטליכע אויסגאבן
אייער באנק אינפארמאציע אויב איר וואלט געוואלט אז אייער טיילונג זאל
ווערן אריינגעלייגט דירעקט אין אייער קאנט; אויב נישט ,וועלן פאפירענע
טשעקס געשיקט ווערן דורך  USפאסט.

יא .נאכן אריינגעבן די אפליקאציע וועט איר אנקומען צו "א דאנק" סקרין און איר וועט
געגעבן ווערן די אפציע צו דרוקן א  PDFפון אייער אפליקאציע .נאכן ארויסגיין פון די
אפליקאציע וועט איר געפינען אייער אויסגעפולטע אפליקאציע אויפן פראוויידער
באשטעטיגונג סקרין אונטער "קלייבט אויס אן עקזיסטירנדע אפליקאציע ".איר וועט
אויך האבן די אפציע צו דרוקן א  PDFפון דא.
ענגליש
ספאניש
טראדיציאנאלע כינעזיש
רוסיש
אידיש
בענגאליש
קארעיִש
העישען קריאול
פראנצויזיש
איטאליעניש
אראביש
פויליש
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איז די אנליין אפליקאציע די איינציגסטע
אויסוואל פארן זיך אריינגעבן פאר א גראנט?

יא ,די אפליקאציע איז נאר אוועילעבל אנליין און מוז ווערן אריינגעגעבן עלעקטראניש.
עס קען ווערן פארענדיגט נוצנדיג א קאמפיוטער אדער מאבייל דעווייס .די אפלאקאציע
ארבעט די בעסטע נוצנדיג גוגל כרום ,מאזילע פייערפאקס ,סאפארי ,און מייקראסאפט
עדזש.

מיר זענען אן פילצאליגע-סייט ארגאניזאציע.
גיבן מיר זיך אריין אלס איין ארגעניזאציע פאר
יעדע סייט?

איין אפליקאציע מוז ווערן אריינגעגעבן פאר יעדע בארעכטיגטע פראגראם.

וואס זאל איך טוהן אויב אינפארמאציע אויף מיין
אפליקאציע (צ.ב ,,.נאמען ,אימעיל ,טעלעפאון
נומער) איז נישט ריכטיג?

איר זאלט זיך פארבינדן מיט אייער רעגולאטאר וועלכע וועט האבן די אינפארמאציע
פארראכטן .איר וועט נישט קענען ווייטער גיין מיט די סטאביליזירונג אפליקאציע
פראצעדור ביז די אינפארמאציע ווערט פארראכטן.

זיכערהייטּ ,פריוואַ טקייט,און שווינדל פארמיידונג
איז עס פארזיכערט צו אריינלייגן מיין באנק
אינפארמאציע אין די אפליקאציע?

די סטאביליזירונג גראנט סיסטעם איז פארזיכערט און איז אפגעהיטן ,אבער אויב איר
זענט נישט זיכער ,קענט איר אויסוועלן צו באקומען א פאפירענע טשעק צו אייער
ביזנעס אדרעס.

וואס איז דער צוועק פון די פראוויידער
זיכערהייט קאוד?

איינמאל א פראוויידער שרייבט זיך אריין צו ,NY.govוועלן זיי ווערן געבעטן צו
באשטעטיגן אז זיי זענען א פארשטייער פון די טשיילד קעיר פראגראם .די פראוויידער
פאסקאוד וועט געשיקט ווערן דורך אימעיל צו די אימעיל אדרעס אויפן פייל צו
פארזיכערן די זיכערהייט פון די פראגראם וואס האט צוטריט צו די אפליקאציע .די
פראוויידער פאסקאוד פארזיכערט אז דער מענטש וואס האט צוטריט צו די אפליקאציע
איז אויטאריזירט צו אריינגעבן אין נאמען פון דעם טשיילד קעיר פראוויידער.

איז אימיגראציע אדער בירגערשאפט
אינפארמאציע מיטגעטיילט מיט די פעדעראלע
רעגירונג?

קיין פראוויידער-שטאפל אינפארמאציע ווערט מיטגעטיילט מיט די פעדעראלע
רעגירונג.נאר פארלאנגטע אינפארמאציע.

פארוואס קען איך נישט אפהיטן מיין
אפליקאציע און צוריקגיין שפעטער?

דאס איז א זיכערהייט אייגנשאפט צו פארזיכערן אז קיין אנדערער האט צוטריט צו
אייער פראגראם'ס אינפארמאציע.

גרענט ווידער-באשטעטיגונג
צו וועלן פראוויידערס דארפן צוגיין צו זייער
אפליקאציע כדי צו ווידער-באשטעטיגן יעדן
מאנאט?
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וואס זענען די סיבות א פראוויידער וועט
מעגלעך נישט קענען ווידער-באשטעטיגן?

אויב א פראוויידער האט אן ענפארסמענט סטאטוס ווען זיי געבן אריין אן אפליקאציע
אדער סיי ווען דורכאויס די מאנאט'לעכע ווידער-באשטעטיגונג פראצעס ,וועט זייער
אפליקאציע ווערן איבערגעקוקט דורך  OCFSפאר בארעכטיגטקייט .ענדערונגען אין
סטאטוס און ענפארסירונג קען פאראורזאכן פארשפעטיגונג אדער פארמינערונג פון די
סך הכל סומע צוגעשטעלט .מאדאליטי ענדערונגען און אנדערע אינפארמאציע
ענדערונגען קענען אויך באווירקן די סך הכל שענקונג פון טיילונג און/אדער
מאנאט'לעכע ערווארטעטע טיילונג סומעס.

צאלונג פראצעס
וויאזוי וועט מען באקומען די געלטער?

געלטער וועלן געשיקט ווערן אלס זעקס-מאנאטליכע צאלונגען ,אדער דורך דירעקט
דיפאזיט אדער דורך טשעק .אייער ערשטע צאלונג וועט ווערן געשיקט אינערהאלב די
 30טעג פון די באשטעטיגונג פון אייער אפליקאציע .אויב איר האט א  SFSווענדאר ,ID
וועט איר באקומען אייער געלטער דורך דירעקט דיפאזיט .אויב איר האט נישט א SFS
ווענדאר  , IDקענט איר אויסוועלן צו באקומען אייער געלטער דורך דירעקט דיפאזיט
אדער קענט איר האבן א פאפירנע טשעק געשיקט צו אייך דורך די פאסט צו די אדרעס
אויסגעוועלט אויף די גראנט אפליקאציע .צאלונגען קענען ווערן איבערגעריסן אדער
אנולירט אויב די סטאטוס פון די פראגראם טוישט זיך.
נאך די באשטעטיגונג ,וועלן די געלטער געשיקט ווערן במשך זעקס-מאנאטליכע
צאלונגען ,אדער דורך דירעקט דיפאזיט אדער דורך טשעק*( .באמערקט  -צאלונגען
זענען אנגעוויזן אויף צו ווייטער נאכקומען מאנאטליכע רי-סערטיפיקאציע
בארעכטיגונג און קען ווערן אפעקטירט דורך טוישונגען אין דעם פראגראם סטאטוס).

וויפו געלט וועט מיין פראגראם באקומען?

גראנט סומעס זענען באזירט אויף א צאל פאקטארן ,אריינעמענדיג מאדאליטי,
גיאגראפישע געגנטליכע מארקעט ראטע ,און מאקסימום מעגליכקייט .מעגליכקייט
פאר איינגעשריבענע לעגאלע-באפרייטע גרופע פראגראמען איז באזירט אויף די נומער
פון סובסידי קינדער וואס ווערן סערווירט ,און נישט די גאנצע פראגראם מעגליכקייט.
סך הכל גראנט סומעס זענען פאַ רעפנטליכט אויף די סטאביליזירונג וועבזייטל.

אויב איך לייג נישט אריין מיין באנק
אינפארמאציע ,וויאזוי וועל איך ווערן געצאלט?

די באשטעטיגטע פראוויידערס וואס לייגן נישט אריין זייער באנק אינפארמאציע וועלן
ווערן געצאלט דורך פאפירענע טשעק געשיקט דורך פאסט צו זייער ביזנעס אדרעס.

וועל איך קענען איבערקוקן די סטאטוס פון מיין
אפליקאציע אנליין?

נאכן אריינגעבן אייער אפליקאציע ,וועט איר קענען אריינלאגן נוצנדיג אייער NY.GOV
אקאונט און זען די סטאטוס פון אייער אפליקאציע אדער צאלונגען.

צו קען איך אפדעיטן מיין צאלונג פרטים נאכן
אריינגעבן מיין אפליקאציע?

אויב איר זענט נישט א  SFSווענדאר קענט איר טוישן צווישן א פאפירענע טשעק און א
עלעקטראנישע טראנספער ,מעילינג און אדרעס פונעם פלאץ ,אדער אפדעיטן באנק
קאנטע אינפארמאציע דורכן אויסקלייבן "אפדעיט צאלונג אינפארמאציע" אין דעם
סטאביליזאציע פארטאל.

וועלכע פארמולע ווערט באנוצט צו באשטימען
גרענט באצאלונג סומעס?

צאלונגען ווערן געמאכט נוצנדיג א פארמולע וואס נעמט אין באטראכט דורכשניטליכע
טשיילד קעיר פרייזן ,מאדאליטי ,געאגראפיע ,מאקסימום ,און גרויסקייט פון פראגראם.
גרענט טיילונג סומעס ווערן אויסגערעכנט באזונדער פאר יעדען מאדאליטי; נעמנדיג
אין באטראכט דריי ברייטע געאגראפישע מארקעט ראטעס ראיאנען; און
מאקסימום/צאל קינדער .פאר צענטער-באזירטע פראגראמען ,ווערן טיילונג סומעס

וויפל צאלונגען וועל איך באקומען?
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עס איז דא א פראבלעם מיט מיין באנק קאנטע,
און איך דארף אפדעיטן מיין קאנטע
אינפארמאציע אין מיין אפליקאציע .וואס זאל
איך טון?

אויך ווערן גערעכנט באזירט אויף גרויסקייט פון פראגראם צו ערלויבן פאר מער
באטרעפונג פון פארמינערטער איינשרייבונג פאר קלענערע פראגראמען ,און די
מעגליכקייט פאר גרעסערע פראגראמען צו אויסשפרייטן קאסטן .די אויסרעכענונג
שטעלט צו פריאריטע פאר קלענערע פראגראמען וואס האבן מעגלעך נישט צוטריט צו
אנדערע שטראמען פון פארדינסט .באמערקט אז מאקסימום פאר איינגעשריבענע
לעגאלע-עקזעמט גרופע פראגראמען איז באזירט אויף דעם צאל פון סובסידי
בארעכטיגטע קינדער וואס זענען אויטאריזירט פאר קעיר אין די  OCFSטשיילד קעיר
פאסיליטי סיסטעם ( )CCFSאון נישט די גאנצע פראגראם מאקסימום.
אויב איר זענט נישט א  SFSווענדאר קענט איר טוישן צווישן א פאפירענע טשעק און א
עלעקטראנישע טראנספער ,מעילינג און אדרעס פון פלאץ ,אדער אפדעיט אייער באנק
קאנטע אינפארמאציע דורכן אויסקלייבן "אפדעיט באנק אינפארמאציע" אין דעם
סטאביליזאציע פארטאל.

ווען וועל איך ווערן באצאלט?

מערסטע פראוויידערס וועלן באצאלט ווערן ביז  30ביזנעס טעג פון דעם טאג מען האט
באשטעטיגט די אפליקאציע .נאכפאלגנדע באצאלונגען וועלן זיין ארום דער זעלבער
צייט יעדען מאנאט.נ באצאלונגען קענען זיין באווירקט דורך סיי וועלכע ענדערונגען אין
אפליקאציע אדער פאסיליטי סטאטוס.

איך האב נישט דערהאלטן באצאלונג אינעם
ריכטיגן קאנטע .וואס זאל איך טון?

ביטע מאכט זיכער אז אלע באנק קאנטע אינפארמאציע איז פארהיינטיגט אין אייער
סטאביליזאציע אפליקאציע.
אויב איר זענט א  SFSווענדאר( ,רמז :עס וועט נישט זיין קיין באצאלונג אינפארמאציע
אין אייער אפליקאציע און איר וועט זען א "אקאונט  SFSווענדאר  "IDאונטער אייער
 )TINאיר מוזט אפדעיטן אייער  SFSאינפארמאציע דורך דעם  SFSפארטאל .ביטע
פארבינדט זיך מיט  SFSאויף  HelpDesk@sfs.ny.govאדער באזוכט:
 https://www.sfs.ny.govאון גייט אריין אין אייער ווענדאר פארטאל.

וויאזוי אפדעיט איך מיין  SFSווענדאר
אינפארמאציע?

די סומע איך האב דערהאלטן אין מיין באנק
קאנטע (אדער טשעק) איז אנדערש פון וואס די
אפליקאציע האט געזאגט עס וועט זיין .וואו זאל
איך גיין נאך הילף?

אויב איר זענט נישט אן  SFSווענדאר און דארפן ענדערן אייער צאלונג אינפארמאציע
אין די אפליקאציע ,קענט איר דאס טון דורכן אויסקלייבן די "אפדעיט בענקינג
אינפארמאציע" אפציע אינעם סטאביליזאציע פארטאל.
ביטע פארבינדט זיך מיט  SFSאויף  HelpDesk@sfs.ny.govאדער באזוכט
 https://www.sfs.ny.govאון גייט אריין אין אייער ווענדאר פארטאל.

געדענקט אז אייער סך הכל גרענט סומע וועט באצאלט ווערן איבער א צייט פון זעקס-
מאנאטלעכע צאלונגען ,ווי לאנג איר בלייבט בארעכטיגט.

אויב איר זענט א  SFSווענדאר( ,רמז :עס וועט נישט זיין קיין באצאלונג אינפארמאציע
אין אייער אפליקאציע און איר וועט זען א "אקאונט  SFSווענדאר  "IDאונטער אייער
 )TINגרענט צאלונגען קענען זיין קאמבינירט מיט אנדערע געלטער אדער עס קענען
זיין אנדערע סיבות פאר אייערע צאלונגען זאלן זיין אנדערש .ביטע פארבינדט זיך מיט
 SFSאויף  HelpDesk@sfs.ny.govאדער באזוכט  https://www.sfs.ny.govאון גייט
אריין אין אייער ווענדאר פארטאל.
אויב איר גלייבט אז עס איז דא א טעות אין דער סומע פון אייער צאלונג ,ביטע רופט די
סטאביליזאציע הילפס ליניע אויף  844-863-9319און מיר וועלן נאכפארשן אייער
פראבלעם.
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די אפליקאציע זאגט אז איך בין באצאלט
געווארן ,אבער איך געפין נישט דעם איינצאל
אין מיין קאנטע .איך בין אן  SFSווענדאר .וואס
זאל איך טון?
די אפליקאציע זאגט אז איך בין באצאלט
געווארן ,אבער איך געפין נישט דעם איינצאל
אין מיין קאנטע .וואס זאל איך טון? איך בין
נישט אן  SFSווענדאר.

אנדערע בענק לייגן אריין דירעקט איינצאלונגען אין אנדערע אופנים .אויב די ערשטע
צאלונג איז נישט אין אייער קאנטע  15ביזנעס טעג נאכן באשטעטיגונג פון אייער
אפליקאציע ,ביטע גייט אריין אין אייער  SFSווענדאר פארטאל:
 https://www.sfs.ny.govאדער פארבינדט זיך מיט  SFSאויף
HelpDesk@sfs.ny.gov
פאר פאפירענע טשעקן :איר קענט ערווארטן צו דערהאלטן אייער ערשטע צאלונג ביז
 30ביזנעס טעג ,פון באשטעטיגונג פון אייער אפליקאציע.
פאר דירעקט איינצאלן :איר קענט ערווארטן צו דערהאלטן אייער ערשטע צאלונג ביז
 15ביזנעס טעג.
אויב איר באקומט נישט אייער צאלונג ביז דער אויבנדערמאנטער צייט ראמען ,ביטע
רופט די סטאביליזירונג הילפס ליניע אויף  844-863-9319און מיר וועלן נאכפארשן אין
אייער פראבלעם.

איך האב קיינמאל נישט דערהאלטן מיין
פאפירענע טשעק .וואס זאל איך טון?

מאנאטלעך ,וועט איר באצאלט ווערן אומגעפער דעם זעלבן דאטום ווי אייער
אריגינעלע צאלונג דאטום.
אויב איר האט נישט דערהאלטן אייער ערשטע צאלונג  30ביזנעס טעג נאכן
באשטעטיגונג פון אייער אפליקאציע:
אויב איר זענט אן  SFSווענדאר:
ביטע גייט אריין אין אייער  SFSווענדאר פארטאל https://www.sfs.ny.gov :אדער
פארבינדט זיך מיט  SFSאויף HelpDesk@sfs.ny.gov
אויב איר זענט נישט אן  SRSווענדער:

מיין פאפירענע טשעק איז געקומען ,אבער עס
האלט די נישט ריכטיגע נאמען אויף דעם/נישט
ריכטיגע ארגאניזאציע ,אזוי אז איך קען דאס
נישט פארווירקלעכן .וואס זאל איך טון?

 )1קוקט איבער אייער גרענט אפליקאציע צו באשטעטיגן אז אייער אדרעס איז
ריכטיג.
 ) 2אויב אייער אדרעס איז ריכטיג אין אייער אפליקאציע ,ביטע רופט די
סטאביליזאציע הילפס ליניע אויף  844-863-9319און מיר וועלן נאכפארשן
אין אייער פראבלעם .איר קענט זיך אויך פארבינדן מיט אייער CCR&R
ווע לכער קען אריינקוקן אויב/ווען אייער טשעק איז געשיקט געווארן צו אייך.
אויב איר זענט אן  SFSווענדאר:
ביטע באשטעטיגט אז אייער אינפארמאציע איז ריכטיג דורכן אריינגעיין אין אייער SFS
ווענדער פארטאל https://www.sfs.ny.gov :אדער איר קענט זיך פארבינדן מיט SFS
אויף HelpDesk@sfs.ny.gov
איב איר זענט נישט אן  SFSווענדאר:
ביטע רופט די סטאביליזאציע הילפס ליניע אויף  844-863-9319און מיר וועלן
נאכפארשן אייער קלאגע .איר קענט זיך אויך פארבינדן מיט אייער  CCR&Rוועלכער
קען אריינקוקן אין די אינפארמאציע אין אייער אפליקאציע .אייער  CCR&Rגעפינט זיך
אויף אייער אויסגעפילטער אפליקאציע.
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מיין טשעק איז געשעדיגט געווארן ,און איך קען
דאס נישט באנוצן .קען מען מיר שיקן א נייע
טשעק?

אויב אייער טשעק איז געשעדיגט ,ביטע רופט די סטאביליזאציע הילפס ליניע אויף
 844-863-9319נאך הילף.

איך וויל טוישן פון א פאפירענען טשעק צו
עלעקטראנישע טרענספער/דירעקט
איינצאלונג .וויאזוי קען איך דאס טון?

אויב איר דארפט ענדערן אייער צאלונג אינפארמאציע אין דער אפליקאציע ,קענט איר
דאס טון דורכן אויסקלייבן די "אפדעיט בענקינג אינפארמאציע" אפציע אינעם
סטאביליזאציע פארטאל.
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