
בלײבן  כדי צו דארפטבאקומט די סערװיסעס װאס איר 
 קריזיס  COVID-19אינדערהײם במשך דעם זיכערערהײט 

 
מזיסטע סערװיסעס און  אוניו יארק מאכן זיכער אז איר האט צוטריט צו פון סיטי  דיװיל  ,במשך די שװערע צײט

 רעסוסרן איז דא אונטן.שטיצע. הילף איז דא צו באקומען. א ליסטע פון עװעילעבל 

קליקט דא  רעסורסן װאס זענען געליסטעט בײ געגנט. א רײע  הײטהאט דער סיטי דעפארטמענט פון געזונט ,אין צוגאב
 .רעסורסן בײ געגנט COVID-19פאר א ליסטע פון 

 
 

 : אומזיסטע הילף פאר עלטערע ניו יארקער
 

 הילף עסנװארג 
 

יעדער אײנער אױפפיקן אומזיסטע , קען נװארגעסקײן קריגן װעט נישט קענען אױב איר זענט באזארגט אז איר 
 הילף מיט הײם דעליװערי.אײניגע ניו יארקער קענען אפילו קװאליפיצירן פאר , און מאלצײטן 

 רנען מערצו לע 311אדער רופט  עסנװארג הילף װעבסײטדעם באזוכט  •
 

 געזונט און זיכערהײט
 

, טגאיבערגעװעלטי ,אנגעצױגן , שפירן פילע מענטשן אױסברוך COVID-19׃ במשך דעם עצגײסטישע געזונט שטי
 .אקן שרדעראומרואיג און , יגאומעט

 װעבסײט  NYC Wellבאזוכט דעם  פאר הילף זיך אן עצה געבן, •
קענט איר רעדן מיט א  ,אױב אײערע סימפטאמען פון סטרעס אדער אומרואיגקײט הײבן אן אײך איבערװעלטיגן  •

" צו WELL אדער טעקסטן "  NYC-WELL (1-888-692-9355)-1-888דורך רופן  24/7לאר עקאונס
65173 

באקומען  װעגװײזער איבער אומזיסטע גײסטישע געזונט רעסורסן װאס ניו יארקער קענען פולשטענדיגער  •
 בעת װאס זײ בלײבן אינדערהײם צוטריט דערצו  

ב איר פילט זיך נישט פארזיכערט אינדערהײם אדער  אױזיך נישר פילן פארזיכערט אינדערהײם׃  •
   : , רופטאײך עקטעמיצער לײגט דרוק אױף אײך, טשעפעט אײך אדער דערשר   באױ

 9צװישן  1-212-442-3103דעפארטמענט פאר די עלטערע אױף  NYCרעסורס צענטער פון דעם  םדע •
 נאכמיטאג 5אינדערפרי און 

• NYC ערירט דורך פשעה'איגע האטלײן װאס איז א-24'סSafe Horizon :1-800-621-4673  אין אלע אנדערע
 צײטן 

 911אױב איר האט אן עמערדזשענסי, רופט  •

כדי מען זאל אײך אהײמברענגען פרעסקריפשאן מעדיצינען, קענט איר זיך ׃ ליװערי פון מעדיצינען עהײם ד
טעג  7, װאס טוט אנבאטן אומזיסטע הײם דעליװערי דעם זעלבן טאג, Capsuleסי װאס הײסט אפארבינדן מיט א פארמ

און נישט די סיטי זײן פון דעמאלט אן פאראנטװארטליך פאר  Capsuleא װאך. אױב איר באשליסט זײ צו רופן, װעט 
טוט אנבאטן אומזיסטע הײם דעליװערי פון פרעסקריפשאן  Capsule. פרעסקריפשאן דעליװערי געברױכן אײערע 

מעדיצינען װאס זענען נישט געדעקט  דיאיר װעט זײן פאראנטװארטליך פאר די קאסטן פון יצינען, אבער מעד

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-communities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-communities.page
https://www1.nyc.gov/assets/dsny/contact/services/COVID-19FoodAssistance.shtml
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://thrivenyc.cityofnewyork.us/mental_health_support_while_home
https://thrivenyc.cityofnewyork.us/mental_health_support_while_home
https://thrivenyc.cityofnewyork.us/mental_health_support_while_home
https://thrivenyc.cityofnewyork.us/mental_health_support_while_home
https://thrivenyc.cityofnewyork.us/mental_health_support_while_home
https://thrivenyc.cityofnewyork.us/mental_health_support_while_home


 (646)אױף  Capsuleמיט סײ װעלכע אנדערע פארמאסי. מען קען רופן  ונקט אזױ װיפ, דורך אײער אינשורענס
362-3092. 

טארס /  לעירא(אזױ װי שטעקנס,  סופלײסכדי מען זאל אײך אהײמברענגען מעדיצינישע ׃ סופלײסמעדיצינישע 
און אנדערע  CPAP, װאונד קעיר סופלײס, פאר ערװאקסענע תחתוניםדײפערס/, קאטערערס, קערסלװא

.  Tomorrow Healthװ.), קענט איר זיך פארבינדן מיט אן ארגאניזאציע װאס הײסט .א., ארעספירעטארי סופלײס
Tomorrow Health   אבער איר װעט זײן , סופלײסטוט אנבאטן אומזיסטע הײם דעליװערי פון מעדיצינישע

װאס זענען נישט געדעקט דורך אײער  סופלײספאראנטװארטליך פאר די קאסטן פון די מעדיצינישע 
און נישט די סיטי זײן פון דעמאלט אן   Tomorrow Health. אױב איר באשליסט זײ צו רופן, װעט אינשורענס

 .362-3092 (646)רופן אױף זײ מען קען געברױכן.  סופלײסמעדיצינישע  אײערעפאראנטװארטליך פאר 

איבער װעלכער פלאן איז ריכטיג פאר אײך? די העלט אינשורענס  צעמישטר ׃ זענט איהילף מיט מעדיקעיר
 אינפארמאציע, קאונסעלינג און הילף פראגראם קען אײך צושטעלן אומזיסטע שטיצע.  

 איר װאס געװאױר װערן ן װאלונטירן גרײט אײך צו רופן און ע׃ במשך די שװערע צײט שטײשטײט אין פארבינדונג 
 זענט פאראינטערעסירט אין די סערװיס׃אױב איר  .מאכט

 פאר מער אינפארמאציע 212-244-6469אױף  Aging Connectרופט  •

 
 פינאנצן און קאנסומער באשיצונג 

 
רוב סעניארס און פענסיאנערן, װי אױך אנדערע געניסער פון  עקאנאמישע אימפעקט צאלונג (סטימול צאלונג):

 . $1,200פון  ונגאלצפעדעראלע בענעפיטן, װעלן קריגן אן אױטאמאטישע 
 

פון זיכערהײט פײלן אײערע שטײערן פרײ פון אפצאל פון די מיט : באקומט הילף אומזיסטע שטײער צוגרײטונג
  VITA/TCEסערטיפיצירטע -IRSך אן רדוצוגרײטונג אײער הײם. סערװיסעס רעכענען ארײן װירטועלע שטײער 

 װאלונטיר און הילף מיט זעלבסט־צוגרײטונג אנלײן. 
  

; אבער אױב איר זענט 2020, 15איז אפגערוקט געװארן ביז יולי אינקאם טעקס פאר פײלן דעדלײן  די
כדי אבער װעט עס נישט אױטאמאטיש באקומען, מוזט איר פײלן אײערע שטײערן  ונג,בארעכטיגט פאר א סטימול צאל

 . ונגסטימול צאל די באקומען צו 
 

׃ זענט איר באזארגט איבער געלט? איר זענט נישט אלײן. איר  ן טעלעפאן'זיסטע פינאנציעלע קאונסעלינג דורכ מאו
קען אײך  קאונסעלארא טעלעפאן.  ן פ'פינאנציעלע באראטונג אױ געהײמעזיסטע מקענט מאכן אן אפױנטמענט פאר או

טױשונגען  פלוצעמדיגעיט; פארװאלטן פאזשטעלן דירעקט דעאױפ קענען העלפן עפענען א באנק קאנטע כדי איר זאלט
 עט; זיך פארבינדן מיט קרעדיטארן, און נאך. שפון אײער הױזגעזינד בודז

 
און  לסשטעלט צו עצות איבער פארשפרײטע שװינד קאנסומער באשיצונג עצות פאר די עלטערע׃ פארמײדט שװינדל

 פינאנציעלע אישוס און װאו זיך צו װענדן פאר הילף. 
 

 שטיצע פאר עלטערע ניו יארקער  נאך
 

 אײך קען  לענדלארד אײער .סוספענדירט אומבאשטימט זענען סיטי  יארק  ניו אין פארהאנדלונגען ןעװיקשא אלע
 COVID-19 האט איר װײל דירה די פארלאזן  צו בעטן  אײך אדער ארױסטרײבן  אײך ארױסצוציען, צװינגען  נישט
 סײ אדער קװאראנטין  במשך רענט באצאלן  דארפן  נאכאלץ װעט איר אינדערהײם. זיך איזאלירט איר װײל אדער

  .שפיטאל א אין  זיך געפינט איר װען  צײט װעלכע
 

https://aging.ny.gov/health-insurance-information-counseling-and-assistance-program-hiicap
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/older-adults.page
https://www1.nyc.gov/site/doi/index.page


 COVID-19ט פעימענטס במשך דעם אספראיר האט פא צולוב דעם װאסמען קען נישט אפהאקן יוטיליטיס 
קענט איר אפלײען פאר עמערדזשענסי  ,ז, אדער באהײצונג נאטיץא, גק. אױב איר האט באקומען אן עלעקטריקריזיס

 פינאנציעלע הילף. 
 

סופלעמענטאל דעם  נט, ארײנגערעכבעת װאס איר בלײבט אינדערהײםבענעפיטן  באקומעןלײען צו פא קענטאיר 
און קעש הילף  )Supplemental Nutritional Assistance Program, SNAPנוטרישאן אסיסטענס פראגראם (

)Cash Assistance, CA.(  
 

אין   900$  שװאכע פארדינסטן קענען מעגליך זײן בארעכטיגט פאר ביז צוט סיטי אײנװאױנער מייארק  ניו 
װאס איז אױך  פאר א געשטארבענעם משפחה מיטגליד אדער א פרײנד  פינאנציעלע הילף צו דעקן לװיה הוצאות

 מיט שװאכע פארדינסטן.  ניו יארק אײנװאױנערגעװען א 
 
 

 
 װי װײט מעגליך.  ניו יארקער זאלן בלײבן אינדערהײם

, קױפן געשעפטפאר נױטיגע אױפגאבעס. די אױפגאבעס רעכענען ארײן ארבעטן פאר א נױטיגע  רגײט ארױס נא
 אדער פאר נױטיגע מעדיצינישע קעיר.  סופלײסס און ריגראסע

 
א פנים  טהאלט אן א דיסטאנץ פון כאטש זעקס פוס צװישן זיך און אנדערע און טראג מוזט ארױסגײן,אױב איר 

אדער נוצט אן   ,סעקונדעס יעדעס מאל 20צודעק. װאשט זיך אפט די הענט מיט זײף און װאסער במשך כאטש 
 אזירטע האנט רײניגער. ב-אלקאהאל

 
 זיכערערהײט׃װי אזױ צו נוצן פנים צודעקן דא זענען א פאר עצות 

 
 

 ) אנדערע שפראכן:27, אפריל PDF( אפט געפרעגטע פראגעס איבער פנים צודעקן
Español | Русский | 繁體中文 | 简体中文 | Kreyòl 
ayisyen | 한국어 | বাংলা | Italiano| Polski | العربیة | Français | فارسى | اردو | "ִײדיש | ελληνικά | ע
िह�ी | 日本 | ברית

語 | नेपाली | Português | ਪੰਜਾਬੀ(India) | ਪੰਜਾਬੀ(Pakistan) | Tagalog | ไทย | བོད་ཡགི | Tiếng Việt 

 

https://www1.nyc.gov/site/hra/help/energy-assistance.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/energy-assistance.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/important-information-about-covid-19-and-your-hra-benefits.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-ru.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-ch.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-sc.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-cr.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-cr.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-ko.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-be.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-it.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-po.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-ar.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-fr.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-yi.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-ur.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-fa.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-gr.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-he.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-he.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-hi.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-jp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-jp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-ne.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-pt.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-pbi.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-pbp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-tg.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-th.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-tb.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-vi.pdf

