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איינע פון מיינע העכסטע פריאריטעטען פון איך האב
גענומען אפיס איז געווען צו פארזיכערן אז פאנדעמיע-
פארבינדענע רעליעף זאל געמאכט ווערן אוועילעבל צו
ארבעטער אין א צייטליכע און שנעלע אויפן .מיר האבן
דערגרייכט יענע ציל אין א קורצע סכום פון צייט .איך
בין שטאלץ פון די אומפארגלייכבארע שנעלקייט מיט
וועלכע אויסגעלאזטע ארבעטער פאנד ( )EWFבענעפיטן
זענען געווארן אויסגעטיילט ,און די ווירקונג וואס די
דאלארן האבן געמאכט אויף אימיגראנט פאמיליעס
ארום די סטעיט.
קיינער ווייסט נישט בעסער ווי ניו יארק'ס עסענשל
ארבעטער פון די שאדן אנגעברענגט דורך די COVID-19
פאנדעמיע .נישט נאר זענען זייער פאמיליעס און
געמיינדעס צווישן די שווערסטע געשלאגן דורך דעם
וויירוס ,נעאר פילע האבן פארלוירן זייער לעבנסלוסט
און שנעל זיך געפונען ארויסגעלאזט פון די אומצאליגע
דעליעף פראגראמען וואס האבן אנגעהאלטן פיל
אנדערע ניו יארקער.
פון גאסן פארקויפערס צו דאמעסטישע ארבעטער,
דעליווערי דרייווערס ,און קעכערס-ווירקליך הונדערטער
פון טויזענטער פון נידעריג-פארדינער אימיגראנט
ארבעטער האבן דעליווערט וויכטיגע סערוויסעס
צו האלטן ניו יארק אנגיין אין איר טונקלסטע
טעג ,א צייט ווען פיל אנדערע האבן געהאט די
פריווילעגיע פון ארבעטן פון אינדערהיים .אבער ,פאר
די אן אימיגראציע סטאטוס ,די וויכטיגע טייל פון די
ארבעטסקראפט האט נישט באקומען קיין סטימיוליס
טשעקס ,קיין ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס ,קיין
פעדעראלע הילף אדער אנדערע רעגירונג לעבנסליניע
זיי צו העלפן אנגיין אין די פאנדעמיע -אפילו זיי האבן
געצאלט שטייער און שטארק צוגעגעבן צו אלע
הינזיכטן פון די עקאנאמיע.
דאס האט זיך געטוישט אום אוגוסט  2021 ,1אזויווי ניו
יארק סטעיט'ס היסטארישע אויסגעלאזטע ארבעטער
פאנד ,די גרעסטע פראגראם פון איר סארט אין די לאנד,
האט אנגעהויבן אנצונעמען אפליקאציעס .דער $2.1
ביליאן פאנד ,אריבערגעפירט דורך די ניו יארק סטעיט
לעגיסלאטאר אום אפריל פון  ,2021האט צוגעשטעלט
רעליעף אין פארעם פון איינמאליגע צאלונגען פון
ביז  $15,600צו איבער  128,000עסענשעל ארבעטער
דורכאויס די סטעיט.
ווי יעדע לאנג-טערמיניגע איינוואוינער פון די סטעיט
ווייסט ,שטייען ניו יארקער אלעמאל צוזאמען אין די
מערסטע שווערע צייטן .פונקט אזויווי טויזענטער
מענטשן זענען געגאנגען צו זייער פענסטערס נאכט
נאך נאכט צו געבן דינערדיגע אפלאדיסמענטן צו
פארנט-ליניע ארבעטער ,טוט די  EWFביישפילן די ווערטן
פון מיטגעפיל ,גערעכטיגקייט ,און גלייכבארעכטיגונג וואס
דעפינירט אונז אלס א סטעיט.

די אומפארגלייכבארע פאנד איז שווער-געקריגן און שווער-
געווינען דורך די וואס האבן געלייגט זייער לעבנס אויפן
ליניע בשעת'ן שטיצן אונזער לאקאלע עקאנאמיעס.
עס איז די רעזולטאט פון ארבעטער און געמיינדע
אדוואקאטן וואס האבן מארשירט געהאלטן ראליס ,און
אפילו געגאנגען אונטער הונגער סטרייקס צו נעמען זייער
קעיס צו אלבעני.
עס איז די אויך די רעזולטאט פון לעגיסלאטורן און
רעגירונג באאמטע וואס אנערקענען אז בשעת פילע
ארבעטער און ביזנעסער הייבן זיך אן צו היילן פון
פאנדעמיע-פארבינדענע פארלוסטן ,טוען אונזער
אומדאקומענטירטע אימיגראנטן בלייבן ספעציעל
עמפינדליך ווען עס קומט צו האוזינג ,העלט קעיר,
און ארבעט.
וואס עס פאלגט נאך איז א באריכט צאמנעמענדיג
אין דעטאלן די פילע טיילן פון די היסטארישע פאנד.
מיט רעספעקט,

גאווערנאר ( Kathy Hochulקעיטי האקאל)
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1.איבערבליק
נאך מאנאטן פון אנגייענדע ארבעט דורך אדוואקאטן
און אפעקטירטע קאמיוניטיס דורכאויס די סטעיט,
אום אפריל  ,2021 ,19האבן די ניו יארק סטעיט
סטעיט לעגיסלאטור און דער גאווערנאר דורכגעפירט
די היסטארישע  2.1$ביליאן אויסגעלאזטע ארבעטער
פאנד ,דער ערשטע פראגראם אויף אזא גרויסע
פארנעם אינעם לאנד .דער פאנד איז געשאפן געווארן
צו צושטעלן פינאנציעלע רעליעף פאר איינוואוינער
פון ניו יארק סטעיט דורכאויס די סטעיט וואס האבן
געליטן אינקאם פארלוסט בשעת די פאנדעמיק
און זענען געווען ארויסגעלאזט פון פארשידענע
פעדעראלע פארלייכטערונג פראגראמען ,אריינגערעכנט
ארבעטסלאזיגקייט און פאנדעמיע בענעפיטן .גלייך נאך
וואס די פראגראם איז דורכגעפירט אין געזעץ ,די ניו
יארק סטעיט אפטיילונג פון לעיבער ( ,)DOLדי אגענטור
באויפטראגט מיט אפערעזירן די פאנד ,האט אנגעהויבן
די איינפירונג די פראצעדור.
די פראגראם האט אנגעהויבן לעבן אום אוגוסט 2021 ,1
און אין די ערשטע מאנאט באקומען מער ווי 90,000
אפליקאציעס .צו קוואליפיצירן פאר  EWFבענעפיטן,
האבן אפליקאנטן געדארפט באשטעטיגן ביידע זייער
אידענטיטעט און  NYSוואוינארט .בענעפיטן אונטער
דעם פאנד זענען געווען געשטאפלט ,באשטעטיגטע
אפליקאנטן האבן באקומען איין פון צוויי סומעס באזירט
אויף די באווייז פון ארבעט בארעכטיגטקייט וואס זיי האבן
צוגעשטעלט .שטאפל  1קוואליפיצירטע האבן באקומען
 $15,600און שטאפל  2קקוואליפיצירטע האבן באקומען
 .$3,200מער ווי  99פראצענט פון די באשטעטיגטע
אפליקאנטן האבן באקומען די מאקסימום פאנדינג סומע
פון  .$15,600ביידע שטאפלען זענען אויסגעשטעלט צו
סטעיט און פעדעראלע שטייערן.
פאנד אדמיניסטרעיטערס האבן ערשט געשאצט אז
איבערזוכט און פראצעסירונג וועלן נעמען זעקס ביז
אכט וואכן ,אבער צוליב נאנטע צוזאמענארבעט צווישן
פארשידענע סטעיט אגענטורן ,זענען באשטעטיגטע
אפליקאציעס פראצעסירט געווארן אין בערך פיר וואכן
(אריינגערעכנט קלאגעס וואס זענען ערשט צוריקגעוויזן
געווארן און באשטעטיגט געווארן נאך אן אפיעל ).פון
דעם דאטום פון די פובליקאציע פון די באריכט ,זענען
איבער  128,000אפליקאציעס באשטעטיגט געוווארן
און ,אראפגערעכנט אדמיניסטראטיווע קאסטן ,איז די
גאנצע פון די  $2ביליאן פאנד געווארן אויסגעטיילט צו
בארעכטיגטע ניו יארקער.

"די פאנד האט אזוי שטארק
געטוישט מיין לעבן .איך האב
געקענט צאלן פארשפעטיגטע
רענט ,צוריק ווערן צייטליך
אויף מיינע צאלונגען ,אפצאלן
עלעקטריציטעט ,אינטערנעט,
און אפילו געקענט קויפן שולע
יוניפורמס פאר מיין טאכטער".
( Elvia-עלוויע)
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2.געמיינדעס ערשטע צוגאנג
מיטן דורכפירן די  EWFלעגיסלאטור ,האט די  DOLאנגעהויבן
נאנט צו צוזאמענארבעטן מיט פארשטייער פון די פאנד
אויסגעלאזטע ארבעטער קאאליציע און אנדערע רעגירונג
אגענטורן וואס סערווירן אימיגראנט באפעלקערונגען .פאר
די  ,DOLא עיקר טייל פון איינפירונג איז געווען האבן
א "געמיינדעס ערשט" צוגאנג ,וואס האט אריינגענומען
אנגייענדע צוזאמענארבעט מיט די גרופעס צו פארזיכערן אז די
פראגראם וועט זיין אייגענארטיג געפארעמט צו נאכקומען די
געברויכן פון די געמיינדעס עס זוכט צו בענעפעטירן .די צוגאנג
האט אויך צוגעשטעלט קריטישע פידבעק פון אדוואקאטן וואס
האט געפירט אז געלט זאל ווערן אויסגעטיילט צו בארעכטיגטע
ניו יארקער מער שנעלער.
פארשטיין אז געמיינדע-באזירטע ארגעניזאציעס ( )CBOsזענען
אפט די בעסטע צוגעפאסט צו העלפן אפעקטירטע געמיינדעס,
 DOLהאט אויך אנטוויקלט די אויסגעלאזטע ארבעטער פאנד
אַ וטריטש און הילף פראגראם וואס האט געשאנקען איבער $16
מיליאן אין טיילונג פאנדס צו  CBOs 75ארום ניו יארק סטעיט.

אונטער די פראגראם ,איז די ווירקונג פון די 'DOLס פאנדיג
צוזאמענארבעט מיט 'CBOס געווען באדייטפול .יעדע CBO
האט באקומען צווישן  $50,000און  $300,000אין פאנדינג
צו צושטעלן דירעקטע  EWFאפליקאצע הילף ,עדיוקעישן,
טרענירונג און פארבינדענע סערוויסעס CBOS .וואס האבן
באקומען פאנדינג האבן געהאט א היסטאריע פון ארבעטן מיט
 EWFבארעכטיגטע באפעלקערונגען; די מעגליכקייט צו פליסיג
רעדן ,ליינען ,און שרייבן אין רעלעוואנטע שפראכן; און מיטלעבן
מיט אנדערע געמיינדע צוזאמענארבעט און וואלונטיר געפירטע
באמיאונגען .דורך די  EWFאוטריטש און הילף פראגראם האבן
פיל 'CBOס באקומען סטעיט פאנדינג דאס ערשטע מאל.

אנדערע
7.079
וויילער באטייליגונג אקטיוויטעטן
)יוני – סעפטעמבער (2021
64,433

סאושעל מידיע
4,655,847

מארקעטינג
קאמפיין
5,156,202

Es mated Impressions; Number of persons who viewed each campaign
רעפערל צו קריטישע סערוויסעס
אנדערש

פינאנציעלע וויסנשאפט
איבערזעצונג\פארשטאנד

ארגאנישע אינסטאגראם ריטש*
סאושעל מידיע

ארגאנישע פעיסבוק איינדרוקן
ארגאנישע טוויטער איינדרוקן
באצאלטע סאושעל מידיע איינדרוקן
אנדערע פרינט מידיע
פלייערס
ראדיא/טעלעוויזיע אדווערטייזמענטס

מארקעטינג קאמפיין

צייטונג/מאגאזין אדווערטייזמענטס
באס
סאבוועי
טעקסט מעסעדזש
אימעיל/געצילטע אימעיל קאמפיין

קאנסטיטוענט מיטטיילונג
אקטיוויטעטן )יוני -
סעפטעמבער (2021

קאמיוניטי אווענטן/טעיבלינג
גרופע ווארקשאפ אינפארמאציע סעסיעס
איין-צו-איין דירעקטע/גאס/מאביל קאנטאקן
-

500,000

1,000,000

די  DOLהאט ארויסגעלאזט א ווייט -גרייכענדע קאמפיין צו
ארויפברענגען באוויסטזיניגקייט איבער דעם פראגראם ,זינט עס איז
געווען די ערשטע-פון-איר-סארט אין פארנעם און דערגרייכונג .דאס
האט אריינגענומען סאושעל מידיע מעסעדזשינג ,פערזענליכע גרונט
אווענטס ,טראציאנאלע אדווערטייזמענטס אויף  ,TVראדיא ,און
געדרוקטע פאבליקאציעס ,ווי אויך געצילטע מארקעטינג באמיאונגען
3,000,000געגנט.
מעטראפאליטען
2,000,000אין די ניו יארק
סאבוועיס און באסעס
אויף
2,500,000
1,500,000
די טאוול שטעלט צו שאצונגען אויף די נומער פון מענטשן צוגעקומען
דורך יעדע טייל פון די קאמפיין.
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3,500,000

םייה

3.צוזאמענארבעט מיט וויכטיגע
סטעיקהאלטערס
אלס טייל פון די 'DOLס געמיינדעס ערשטע
צוגאנג ,פארטנערס פון ארום ניו יארק סטעיט האבן
צוגעשטעלט וויכטיגע אנטיילנעמונג אין אלע הינזיכטן
פון די פראגראם ,אריינגערעכנט די אפליקאציע אליין,
און געהאלפן אנטוויקלען רעגולאציעס וואס האבן
באדייטענד רעדוצירט שטערונגען צו זיין שייך .די
 DOLהאט זיך רעגלמעסיג געטראפן מיט געמיינדע
פארטנערס ארום די סטעיט ,אריינגערעכנט פארשטייער
פון די פאנד ארויסגעלאזטע ארבעטער קאאליציע ,צו
פארזיכערן אז די פראגראם איז נאכגעקומען די געברויכן
פון די געמיינדעס עס האט געזוכט צו בענעפעטירן.
צווישן די פילע פארטנערס וואס די אגענטור האט
צוזאמענגעארבעט ,איז די  DOLשטאלץ צו האבן
געארבעט אויספירליך מיט די פאלגענדע פירענדע
קאמיטע ארגעניזאציעס פון די פאנד ארויסגעלאזטע
ארבעטער קאאליציע:
•קאמיוניטי ריסאורס צענטער
•פיסקעל פאליסי אינסטיטוציע
•מאכט דעם שאסיי .NY
•נאציאנאלע טאג לעיבער ארגענעזירונג נעטווארק
•ניו יארק געמיינדעס פאר טויש
•ניו יארק אימיגראציע קאאליציע
•ריטעיל ,האולסעיל ,און
דעפאַ רטאַ מענט געשעפט יוניאן
ּ
•שטאטישע געריכט צענטער
•שטאטישע געריכט צענטער פון ניו יארק

6

" איך האב געקענט איינגעבן
און עס איז געווען א מורא'דיגע
הילף .נאך וואס זיי האבן
געשניטן מיינע שעות ,האב
איך נישט געקענט דעקן מיינע
לעבנס קאסטן .אבער נאך
א מאכטפולע קאמף ,האבן מיר
געקענט געווינען .א דאנק פאר
יעדער וואס האטט געקעמפט".
( Yuriana-יוריאנא )

םייה

4.נייע טעכנעלאגיע לעזונגען
אין צוזאמענארבעט מיט גוגל ,נאוואלענס ,און בלעקהאוק
נעטווארק ,האט די  DOLגענוצט סטעיט-אוו-די-ארט
טעכנאלאגיע צו מאכן א מאביל-ערשט אפליקאציע וואס
ערלויבט אפליקאנטן צו :זיך איינגעבן אנליין  24/7אין 13
אנדערע שפראכן ,קוקן די סטאטוס פון זייער אפליקאציע,
באקומען רעגלמעסיגע אפדעיטס דורך טעקסט מעסעדזש
אדער אימעיל ,ארויפלאודן דאקומענטן ,און באקומען
פאראויס-באצאלטע צאלונג קארטלעך אין די פאסט איינמאל
באשטעטיגט.

זייער דאקומענטן גרייט אבער האבן געואלט באקומען
א פאראויס אנהויב .נאך וואס אן אפליקאנט האט פארענדיגט
יעדע בלאט ,איז זייער אפליקאציע אטאמאטיש געווארן
אפגעהיטן אז זיי זאלן קענען צוריקומען צו ענדיגן ענטפערן
פראגעס אדער צו ארוילאודן דאקומענטן .אפליקאנטן האבן
אויך געקענט אויסוועלן זייער באפארציגטע מעטאדע פון
קאמיוניקאציע  -טעקסט מעסעדזש אדער אימעיל  -און
באקומען א מעלדונג אין זייער באפארציגטע שפראך יעדע
מאל זייער אפליקאציע סטאטוס האט זיך געטוישט.

אוועילעבל שפראכן האבן אריינגערענט אין ענגליש אראביש,
ב ענגאַ ליש ,כינעזיש ,פראנצויזיש ,העישען קריאול ,איטאַ ליעניש,
קאָ ר עיִש ,פויליש ,רוסיש ,ספאניש ,אורדו ,און אידיש.

אויף די קאסטומער סערוויס זייט ,האבן גוגל'ס רוף צענטער
און טשעטבאט לעזונג ערלויבט אפליקאנטן צו באקומען וויכטיגע
פראגרטם אינפארמאציע אין זייער באפארציגטע שפראך,
אריינגערעכנט אמת'ע-צייט אפליקאציע סטאטוס אפדעיטס,
אן דארפן ווארטן צו רעדן מיט אן אגענט.

גוגל'ס שטיצע האט געלייגט געוויכט אויף א מאדערן סקעילעבל
קלאוד דעזיין וואס האט פאראיינפאכט פראצעסירונג און
געהאלפן נאכקומען הויכע מאסן.
נאוואלענס האט אנטוויקלט א נייסטע-טעכנאלאגיע ,באנוצער-
פריינטליכע אפליקאציע וואס האט ערלויבט אפליקאנטן צו
ארויפלאודן דאקומענטן דירעקט פון זייער מאביל דעווייסעס
נוצענדיג די דעווייס'ס קאמערע .די אפליקאציע איז געמאכט
געווארן צו שטיצן מענטשן וואס האבן מעגליך נישט געהאט

אנגעגעבן די געוואלדיגע אפרוף צו די אויסגעלאזטע ארבעטער
פאנד ,צוזאמען מיט א באדייטענדע שנעלע איבערזיכט און
צאלונג פראצעדור בענעפעטירנדיג טויזענטער פון בארעכטיגטע
ניו יארקער ארום די סטעיט ,האט די  DOLאויפגעהערט
אנצונעמען אפליקאציעס אין אפעקט  7:30אוונט אום
אקטאובער .2021 ,8

רוף סענטער (AI (CCAI

דאטא דאשבאורד

דאקומענט AI

צוגעשטעלט בויגזאמקייט פאר
אפליקאנטן אדער פאטענציאלע
אפליקאנטן צו באקומען
אינפארמאציע און סטאטוס
אפדעיטס ,ווי אויך באשטימען רוף
אפוינטמענטס ,דערמיט רעדוצירן
אפערירנדע רוף צענטער לאדן
דורך צושטעלן אמת'ע-צייט הילף.

צוגעשטעלט די מעגליכקייט פאר
די אלגעמיינע פאבליק ,אדוואקאטן,
און באאמטע צו זען אמת'ע-צייט
פראגראם דאטא ,אזויווי סך הכל
קלעימס באשטעטיגט און פאנדס
אויסגעטיילט ,באקוועם פון די
 EWFוועבסייט.

צוגעשטעלט די פראגראם
די מעגליכקייט צו דערקענען
דאקומענטן וואס אפליקאנטן
האבן ארויפגעלאודט דירעקט
אין די אפליקאציע און אטאמאטיש
אנאלאזירן פארשידענע דאטא
עלעמענטן ענטהאלטן אין די
דאקומענטן צו פארזיכערן זייער
אמת'דיגקייט.
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םייה

5.אריינגעבן אן אפליקאציע
ווען אפליקאציעס האבן זיך געעפנט אום אוגוסט ,2021 ,1
האבן אפליקאנטן זיך געקענט אריינגעבן אנליין 24/7
דורך נוצן די 'DOLס סטעיט-אוו-די-ארט טעכנאלאגיע.
אפליקאנטן האבן אויך געקענט רעדן מיט א לעבעדיגע
פארשטייער דורך באשטומען א רוף אין די  24ביז
 48שעה פון די 'DOLס 600-מענטשן פיל-שפראכיגע רוף
צענטער וואס איז געווען אוועילעבל זעקס טעג א וואך ,פון
 7אינדערפרי ביז  7אוונט אויף וואכנטעג און  9אינדערפרי
ביז  5נאכמיטאג אויף שבתים .די אפליקאציע און די אפט
געפרעגטע פראגעס דאקומענט זענען געווען אוועילעבל
אויף די 'DOLס וועבסייט אין  13אנדערע שפראכן.
דורך די 'DOLס וועבסייט ,האבן אפליקאנטן וואס זוכן
הילף אויך געקענט זוכן פאר א לאקאלע  CBOוואס
שטעלט צו סערוויסעס אין זייער שפראך פון א ליסטע
פון  75פארטנער ארגעניזאציעס.
אפליקאנטן האבן געהאט די מעגליכקייט זיך צו
איינשרייבן פאר טעקסט מעסעדזש אדער אימעיל
אפדעיטס אין זייער באפארציגטע שפראך ,וועלכע איז
גענוצט געווארן צו צושטעלן אפדעיטס אזויווי זייער
אפליקאציעס זענען געווארן פראצעסירט .באשטעטיגטע
אפליקאנטן האבן באקומען פאראויס-געצאלטע קארטל
געשיקט אויף פאסט צום אדרעס וואס זיי צוגעשטעלט
אין זייער אפליקאציע .קארטל אייגענטומער האבן
געקענט נוצן די  EWFקארטל פאר קעש ארויסציאונג און
מיט פארקויפער איבעראל וואו וויזא דעביט קארטל ווערן
אנגענומען אין די פאראייניגטע שטאטן.
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"איך בין
איבערגליקליך מיט
די רעליעף פון די
פאנד .איך האב זיך
געקענט פאראייניגן
מיט מיין זוהן .איך
האב געקענט מופן
צו א נייע היים .עס
האט פארבעסערט
און געטוישט
מיין לעבן!"
( Rubi-רובי)

םייה

6.פראצעסירן אפליקאציעס
B.באשיצן די  EWFאנטקעגן שווינדל.

A.אפליקאציע איבערזיכט און אויסגענג
די  DOLהאט איינגעפירט א פשוט'ע אפליקאציע איבערזיכט
פראצעדור דיזיגנירט צו שנעל פראצעסירן לעגיטימע קלאגעס
בשעת'ן ארויסלאזן און אדרעסירן שווינדלערישע .די פאנד
האט באקומען איבער  350,000אפליקאציעס .באזירט
אויף די פאנדס אוועילעבל פאר אויסטיילונג ,האט די DOL
געקענט פאנדן איבער  128,000אפליקאציעס .פון די וואס
זענען געווארן צוריקגעוויזן ,זענען  88%געווען ווייל זיי זענען
פארדעכטיגט געווען צו זיין שווינדלעריש ,האבן באקומען
אנדערע בענעפיטן ,אדער זענען געווען דאפלטע אפליקאציעס.
באמערקונג :אנאליז טוט נישט אריינרעכענען קלאגעס וואס
זענען צוריקגעוויזן געווארן צוליב א מאנגל פון פאנדינג .דא איז
א ווייטערדיגע צוטיילונג פון די מערסט באקאנטע סיבות צוליב
וואס אפליקאציעס זענען צוריקגעוויזן געווארן.
 | 3%איז נישט נאכגעקומען פראגראם פארלאנגען

100%

 | 9%אפליקאנט האט נישט צוגעשטעלט נאך
אינפארמאציע אין די פארלאנגטע צייט אפשניט.
* | 10%באריכטן ווייזן אז די אפליקאנט האט
שוין אריינגעגעבן אן  EWFאפליקאציע

75%

 | 17%באריכטן ווייזן אז די אפליקאנט האט שוין
באקומען אדער אנדערע פאנדעמיע בענעפיטן

50%

 | 60%פארדעכטיגטע שווינדל
25%

באשיצן שטייערצאלער געלט פון שווינדל איז געווען העכסטע
פריאריטעט פאר די  ,DOLספעציעל אנטקעגן אנטקעגן די
געפרואווטע ארבעטלאזיגקייט אינשורענס
אונטערגרונד פון ּ
שווינדל דורכאויס די פאנדעמיע .די  DOLהאט גענומען פילע
מיטלען צו באשיצן אנטקעגן שווינדל ,אריינגערעכנט איינשטעלן
נייסטע-טעכנאלאגיע זיכערהייט מיטלען אזויווי געאָ פענסינג
און ראטע באגרעניצונגען צו באשיצן די אפליקאציע אנטקעגן
מענטשן אינדערויסן פון די פאראייניגטע שטאטן וואס פרובירן
זיך צו איינגעבן פאר בענעפיטן פון פאלטשע אינטעליגענץ-
געפירטע אטאקעס אנטקעגן די סיסטעם.
דורך איר צוזאמענארבעט מיט גוגל ,האט די DOL
געקענט אנטוויקלען און איינפירן א ברייטע אויסוואל פון
סאפיסטעקירטע שווינדל אנטדעקונג מעכאניזמס  -צום
ביישפיל ,ענדליכקייט ענדזשינס  -צו לייכט אידענטיפיצירן
און פארמיידן אפליקאציעס וואס האבן געטיילט ענדליכע
עלעמענטן אזויווי די זעלבע דרייווער'ס לייסענס אדער
 ITINנומערן פון פאראויסגיין .יעדע אפליקאציע איז געגעבן
געווארן א "קאנפידענץ צייכן" באזירט אויף די אנוועזנהייט
פון שווידל צייכענעס ,ערלויבענדיג אַ דזשודיקאַ טאָ רס צוטריט
צו די אינפארמאציע אויף אן אויפן וואס איז געווען גרינג צו
פראצעסירן.
אין צוגאב ,האט די  DOLדורכגעפירט "קראוס-טשעקס"
מיט פארשידענע אנדערע אגענטורן צו קענען באשטעטיגן
אפליקאנטן'ס אידענטיטעט און טראנסאקציע היסטאריע אין
פארבינדונג מיט די פראגראם,ס בארעכטיגונג פארלאנגען.
צום לעצט ,דורך ארויסגעבן שטארק פארזיכערטע פאראיוס-
באצאלטע דעביט קארטלעך וואס האט נאר געקענט ווערן
געשיקט צו ניו יארק סטעיט אדרעסן און האבן פארלאנגט אן
אייגענארטיגע פין קאוד צו אקטיוויזירן ,האט די  DOLגעקענט
פארזיכערן אז פאנדן זענען געגאנגען דירעקט צו לעגעטימע
אפליקאנטן און פארמיטן געלטער פון ווערן אוועקגעפירט
עלעקטראניש צו אנדערע שטעט אדער לענדער.

0%

"אין מערסטע פאלן פון "דאפלטע אפליקאציע " EWF ,אפליקאנטן האבן
בטעות אנגעהויבן א נייע אפליקאציע אנשטאט צו צוקומען צו זייער
יעצטיגע אפליקאציע .אין אנטווארט ,האט די  DOLגעקענט איינפירן א
פארבעסערונג צו די אפליקאציע וואס האט עס געמאכט קלארער פאר
צוריקעמענדע אפליקאנטן צו פארמיידן דאס אריינגעבן א נייע אפליקאציע.

די  DOLהאט איינגעפירט אן אפיעל פראצעדור וואס האט
צוגעשטעלט א העכערע איבערזיכט פון צוריקווייזונגען.
מיט די מעלדונג פון א צוריקווייזונג האט די אפליקאנט דאן
געהאט די געלעגנהייט צו אריינגעבן אן אפיעל אין די  7טעג.
נאך אפיעלן ,זענען אפליקאנטן צוגעשטעלט געווארן מיט
נאך  7טעג צו צושטעלן אינפארמאציע אויב פארלאנגט צו
פארענדיגן די אפיעל פראצעדור .אומגעפער  25%פון אפיעלן
זענען באשטעטיגט געווארן.
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C.דאקומענטן אריינגעגעבן
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די  DOLהאט נאנט געארבעט מיט די ניו יארק סיטי
מעיאר'ס אפיס פון אימיגראנט עפעירס ,די אגענטור
וואספירט  ,IDNYCדורכאויס דער פראגראם.
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די מערסט באקאנטע דאקומענטן אריינגעגעבן זענען
געווען ניו יארק סטעיט דרייווער'ס לייסענס ,באווייז
פון סטעיט שטייער פיילינג אדער  ,ITINאויסלענדישע
פאספארטן ,באנק סטעיטמענטס ,און יוטיליטי
בילס .צענדליגע טויזענטער פון אפליקאנטן האבן
געקענט אוועקשטעלן ארבעט בארעכטיגונג דורך
א פארשנעלערטע "שטייער וועג" אין די אפליקאציע
וואס האט גענוצט א קראוס-מעטש צווישן די DOL
און אפטיילונג פון שטייער און פינאנץ צו באשטעטיגן
אז די אפליקאנט האט אין פאקט געפיילט סטעיט
שטייער אין איינע פון די לעצטע דריי יאר.

אויפן וועג ,האבן זיי געשיקט געצילטע קאמיוניקאציע
צו איבער איין מיליאן  IDNYCקארטל אייגענטומער
אינפארמירנדיג זיי פון די פראגראם .די  DOLהאט אויך
אדאפטירט א פאליסי פון אנעמען  IDNYC'Sוואס
האבן אפגעלאפן דורכאיס די פאנדעמיע ,אין אינקלאנג
מיט די סיטי'ס פאליסי.
צום לעצט,די סטעיט לעגיסלאטור'ס צוריקדרייאונג
פון א 20-יאר-אלט פאליסי ארויסלאזנדיג
אומדאקומענטירטע אימיגראנטן פון צוטריט צו
סטעיט-ארויסגעגעבענע דרייווער'ס לייסעס און נאן-
דרייווער'ס  IDאיז געווען וויכטיג צו ערלויבן צענדליגע
טויזענטער פון  EWFאפליקאנטן וואס וואלטן פריער
נישט געקענט אוועקשטעלן אידענטיטעט צו האבן
צוטריט צו די פאנד.
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7.וויכטיגע דאטא פונקטן
העכסטע  10קאונטיס דורך אפליקאציעס באשטעטיגט

העכסטע  10זופ קאודס דורך אפליקאציעס באשטעטיגט

1% | 10468

 | 3%אנדערע

 | 35%קווינס

 | 1%ראקלענד

1% | 10472

 | 3%ריטשמאנד

1% | 11219
1% | 10458

 | 5%וועסטשעסטער

1% | 11372
1% | 11377
2% | 11355

 | 5%סאפאלק

2% | 11373

3% | 11220
6% | 11368
8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

-

 | 6%סאפאלק

 | 19%קינגס

6% | New York
 | 16%בראנקס

אין אן אנגייענדע באמיאונג צו צושטעלן דעם פובליק
מיט קלארקייט איבער די פאנד ,האט די  DOLגעמאכט א
דעשבאורד וואס ענטהאלט אפליקאציע אנאליזן ,וואס איז
געווארן אפדעיטעד אין אמת'ע צייט און אוועילעבל  24/7אויף
די ניו יאק סטעיט אפטיילונג פון לעיבאר וועבסייט אויף:
dol.ny.gov/excluded-workers-fund-data
אונטן זענען עטליכע פון די וויכטיגע דאטא פונקטן.
a.מער ווי  350,000אפליקאציעס זענען אריינגעגעבן
געווארן און איבער  128,000זענען באשטעטיגט געווארן
צו באקומען די בענעפיט.
b.די גאנצע  $2ביליאן פאנד איז געווען פארפליכטעט פאר
צאלונג ביז נאוועמבער .1
c.פון די אפליקאציעס באשטעטיגט ,זענען די צוויי מערסט
באקאנטע נישט-ענגליש שפראכן געווען ספאניש ()42%
און כינעזיש (.)5%
d.אפליקאציעס זענען אויך געווארן באקומען אין אראביש,
ב ענגאַ ליש ,פראנצויזיש ,העישען קריאול ,איטאַ ליעניש,
קאָ ר עיִש ,פויליש ,רוסיש ,אורדו ,און אידיש.
 33%e.פון די ארבעטער באשטעטיגט זענען צווישן די
יארגענג פון  30און .39
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8.נאך מעשיות פון
ניו יארקער
צו העלפן פארשפרייטן די ווירקונג פון די אויסגעלאזטע
ארבעטער פאנד ,האבן מיר אריינגעלייגט אומגעטוישטע
ערפארונגען פון מענטשן איבעראל ארום ד סטעיט וואס
האבן דירעקט בענעפעטירט פון די פראגראם .אויס
רעספעקט פאר זייער פריוואטקייט ,האבן מיר רעדאגירט
זייער פולע נעמען.
( Anelאנעל)
מיין נאמען איז ( Anelאנעל) ,איך בין אריגינעל פום
מעקסיקא און איך בין שוין אין די לאנד פאר מער ווי 23
יאר .עס ( )EWFאיז געווען א ברכה ווייל צום ערשטע מאל
זענען מיר גענומען געווארן אין באטראכט און עס האט
מיר מורא'דיג געהאלפן .איך וואלט געוואלט באדאנקען
דעם גאווערנאר פון ניו יארק סטעיט און די לעגיסלאטור
וואס האט אנגענומען די פארשלאג און דאס מערסטע
אלע ארגעניזאציעס וואס האבן אלעמאל געארבעט אזוי
שווער און געקעמפט פאר אימיגראנטן וואס האט עס
געמאכט מעגליך אונז נישט ארויסצולאזן .עס איז געווען
א געוואלדיגע הילף ספעציעל אין די ווינטער מאנאטן
ווען עס איז שווערער .די פאנד גייט אונז מורא'דעג העלפן
דורך אונז צושטעלן עסן און העלפן צאלן פאר אביסל פון
אונזער סערוויסעס אזויוי אויל ,געז ,און עלעקטריציטעט .א
גרויסן דאנק.
( Raymundoרעימאנדו)
איך בין געגאנגען צו די פאראייניגטע שטאטן ,איבערלאזנדיג
מיין ווייב און צוויי קינדער אין סאודי אראביע צו ארבעטן
פאר א בעסערע צוקונפט פאר זיי .איך האב מיטגעמאכט
די הארץ וויי פון זיין צוטיילט פון מיין פאמיליע נאר צו
ארבעטן און מאכן געלט .אבער ווען די פאנדעמיע האט
באטראפן ,איז מיין פולע-צייט ארבעט געווארן טייל-צייט און
איך האב געדארפט נוצן די סעיווינגס באשטימט פאר מיין
פאמיליע נאר צו דורכלעבן .ווען איך האב געהער איבער
 ,EWFאיז מיין האפענונג באנייט געווארן און איך האב זיך
אייפעריג איינגעגעבן .ווען איך בין געבעטן געווארן פאר נאך
דאקומענטן ,איז דאמאיען מיגראנט ארבעטער אסאסיאציע
דארט געווען מיר צו העלפן .שנעל נאכדעם ,בין איך געווארן
באשטעטיגט .איך בין אזוי פרייליך! די  EWFמיינט מער
ווי נאר פינאנציעלע הילף פאר מיר .עס מיינט איך קען
ענדליך צאלן פאר לעגאלע פאַ רטרעטונג פאר מיין  Uוויזע
קעיס ,וועלכע מיינט איך קען ענדליך האבן א וועג צו בלייבן
און טרעפן בעסער-באצאלטע ארבעט לעגאל .עס מיינט
איך האב אבעסערע שאנס צו פארדינען מער אז איך זאל
ענדליך קענען פארזיכערן מיינע קינדער'ס צוקונפט ,און
ענדליך ווערן צוריק פאראייניגט מיט מיין ווייב און קינדער.
 EWFהאט געהאלפן מאכן מיינע אויפגעבונגען זייינע ווערד.
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( Merdecesמערסעדעס)
פאר די פאנדעמיע איז אפילו געקומען ,האב איך געשטיצט
מיין קראנקע מאן און זעקס קינדער אין די פיליפינען .ווען
די פאנדעמיע האט אונז געלייגט אונטער לאקדאון ,האב
איך פארלוירן מיין ארבעט .איך האב עס נישט געקענט
זאגן צו מיין פאמיליע אינדערהיים .איך האב פרובירט צו
באקומען ארבעט וואו איך האב דעקענט צו דורכלעבן.
יעצט ,האט  EWFמיר געהאלפן דעקן די טייערע
מעדעצינען פאר מיין מאן ,פארעכטן אונזער היים אין די
פיליפינען ,און אפילו טיילן מיט א געוועזענע מיט-ארבעטער
וואס איז געווארן קראנק מיט  .COVID-19איך לעב מער
נישט מיט פחד נאר מיט דאנקבארקייט.
ד .ר.
איך האב געקאכט אינדערהיים און געטוהן גוטע ביזנעס.
אבער דאן האט  COVIDבאטראפן און איך האב געמאכט
 $20א וואך .אפאר וואכן גארנישט .דאס איז געווען אונזער
לעבן .וועאן איך האב ערשט געהערט איבער  EWFהאב
איך נישט געטראכט אז עס איז מעגליך ,אבער יעצט בין איך
פרייליך .איך האב אנגערופן מיין טאכטער און געזאגט "מיר
האבן עס!" זי הא געזאגט ,וויפיל?" און איך האב געזאגט
" ."$15,000זי האט עס נישט געקענט גלייבן .מיר
זענען ארויסגעווארפן געווארן צווי מאל אין די לעצטע
דריי יאר ,מערסט לעצטנס נאר א מאנאט צוריק.
דאס וועט זיין די לעצטע מאל .עס וועט נישט פאסירן
נאכאמאל .איך האב געזאגט צו מיר אז אויב מיר
באקומען די געלט ,וועט עס גיין פאר א דאון פעימענט
אויף א הויז.
ק .ג.
איך ארבעט אלס א נעני פאר א פאמיליע אין טשאפפאקע.
עס איז א פולע-צייט ארבעט וואו איך נעם קעיר פון צוויי
קינדער .ווען איך האב פארלוירן ארבעט ,האבן איך און מיין
מאן אנגעזאמלט חובות .מיט די געלט ,קענען מיר צאלן
אונזער קרעדיט קארטל בילס .מיר קענען אויך אנהייבן
אריינקוקן אין בעסערע האוזינג אויסוואלן זינט מיר וואוינען
אין א קליינע סטודיא .מיר דארפן מער פלאץ ווייל מיר ווילן
אנהייבן א פאמיליע און אונזער יעצטיגע סטודיא האט נישט
גענוג פלאץ .אויב מיר וואלטן נישט באקומען די הילף ,וואלטן
מיר נישט געהאט די אויסוואל צו מופן און געבליבן שטעקן
אין די זעלבע פלאץ פאר א לאנגע צייט.

איך האב שרעקליך געליטן
אונטער די דרוק פון
נישא קענען צאלן פאר
עלעקטריציטעט ,געז ,רענט,
און עסן פאר מיין פאמיליע.
די פאנד איז געווען א רעליעף
פאר מיין גאנצע פאמיליע,
און עס איז איין ווייניגער
לאדן אויף מיין געזונט".
( Pedroפעדרא )13
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( Neftaliנעפטאלי)

טס

די אויסגעלאזטע ארבעטער פאנד האט מיר געהאלפן אפצאלן
מיינע חובות אנגעזאמלט בשעת די פאנדעמיע .איך האב געקענט
צאלן מיין רענט און בלייבן אין מיין היים.

פארלירן פארדינסט האט מיר צוריקגעליייגט אין א
פלאץ וואו מיין פאמיליע איך זענען שוין נישט געווען
פאר מער וויי פינף יאר .עס איז געווען שרעקליך ,און
איך האב נישט געקענט העלפן צו וואונדערן ווען די
ארויסווארפונג און אפשליסונג מעלדונג וועט ערשיינען
אויף אונזער טיר .מיר האבן נישט געקענט צאלן
אונזער בילס און האבן געדארפט פריאריזירן אונזער
טעלעפאונען און אינטערנעט זינט מיינע שוועסטערס
זענען נאך געווען אין שולע .אלעס אנדערש איז
געגאנגען טיף אין חובות .באקומען די געלט האט
אונז מורא'דיג געהאלפן.

( Normanנארמאן)
מיט די פאנד ,פלאן איך אפצוצאלן חובות אנגעזאמלט בשעת די
פאנדעמיע ,און קויפן א נייע בעט פאר מיין טאכטער.
( Rosannaראזאננע)
די פאנד האט מיר געהאלפן לייזן אזויפיל פינאנציעלע פראבלעמען
פאראורזאכט דורך די פאנדעמיע .זינט מיר האבן נישט באקומען
סיי וועלכע אנדערע הילף ,איז די גרעסטע פראבלעם געווען
פארשפעטיגטע רענט .מיט איבער  $2,000אין רענט אפגעצאלט
יעצט ,פילן מיא בארואיגט און פארזיכערט אז מיר האבן א דאך
איבער אונזערע קעפ .מיין מאן און איך פילן ווייניגער דרוק און,
פערזענליך ,גלייבן מיר אז די פאנד האט געהאלפן ראטעווען
אונזער לעבנס .מיר פילן אזויווי מיר זענען צוריקגעקומען צום
לעבן ,און איך בין זייער דאנקבאר.

זעט ווי סארא ,אן אויסגעלאזטע ארבעטער פאנד
געניסער ,דעטאלירט איר פאמיליע'ס ראנגל בשעת
די פאנדעמיע און וויאזוי  EWFבענעפיטן האבון
איר ערלויבט צו איבערדרייען זאכן .מיר הערן אויך
פון דיאנע קרוז ,דירעקטאר פון די קאלאמביע
קאונטי סאנקטוערי באוועגונג ,פון איר ערפארונג
העלפנדיג ארבעטער אריינגעבן זייער אפליקאציע
און ווערן באשטעטיגט.
סארא'ס איטערוויוon.ny.gov/ewfsara :
דיאנא'ס איטערוויוon.ny.gov/ewfdiana:
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9.וויכטיגע מיטנעמונגען
•די  EWFפראגראם איז שנעל איינגעפירט און
דורכגעפירט געווארן.
•די אפליקאציע פראצעדור איז געווען גרינג ,באנוצער-
פריינטליך און שנעל .די אפליקאציע אליין איז געווען
אוועילעבל אין  13שפראכן און אפליקאנטן האבן זיך
גרינג געקענט איינגעבן פון זייער סמארט פאונס.
•די לעבנס פון איבער  128,000ניו יארקער זענען געווארן
פאזיטיוו און באדייטפול אפעקטירט אלס א דירעקטע
רעזולטאט פון די רעליעף פאנדן.
•פיל מער מענטשן ווי אין ערשט ערווארטעט ,אומגעפער
 99%זענען געווען בארעכטיגט און באקומען שטאפל
 1פאנדינג (.)$15,600
• CBOפארטנערס זענען געווען קריטיש צו  EWFדורך
די דירעקטע אפליקאציע הילף ,עדיוקעישן ,און טרענירונג
וואס זיי האבן צוגעשטעלט.
•געניסער פון די פאנד ,פילע פון וועלכע זענען פריער געווען
דערשראקן אדער סקעפטיש פון רעגירונג אגענטורן ,האבן
באקומען צוטרוי און זיכערקייט אין סטעיט רעגירונג.

אויספיר
די אויסגעלאזטע ארבעטער פאנד האט אויסגעטילט  2$ביליאן
צו צענדליגע טויזענטער ניו יארקער  --אין די דריי מאנאטן פון
זייער ערשטע אפליקאציע  --צו שטיצן ניו יארק'ס באמיאונג זיך
צו צוריקבויען און ערהוילן פון די  COVID-19פאנדעמיע .די
ערשטע-פון-איר-סארט פאנד זאל סערווירן אלס ביישפיל פאר
לאקאלע און סטעיט רעגירונגען דורכאויס די לאנד ,אפאר פון
וועלכע האבן שוין נאכגעמאכט ניו יארק'ס באמיאונגען .די EWF
איז א פארשפרעכנדע אילוסטראציע פון א גרויסע רעגירונג
פראגראם וואס איז דערפאלגרייך און שנעל איינגעפירט געווארן
און נאכגעקומען איר ציל פון ברענגען פינאנציעלע רעליעף צו
ארבעטער ארום די סטעיטוואס האבן פארלוירן זייער פארדינסט
בשעת די פאנדעמיע און האבן נישט קוואליפיצירט פאר
רעגירונג-ארויסגעגעבענע  COVID-19בענעפיטן .די  EWFווייזט
וואס אן אמת'ע צוזאמענארבעט צווישן רעגירונג ,אדװאקאסי
גרופעס ,CBOS ,און די פריוואטע סעקטאר (טעכנאלאגיע)
קענען ערייכן ווען מיר קומען צוזאמען מיט א פאראייניגטע
ציל און א טרייבקראפט צו ליפערן רעזולטאטן וואס אפעקטירן
מענטש'ס לעבנס אויף א באדייטפולע אויפן.
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