मेयर विवियम पेडूटो William Peduto) िे वििासी र स
सािा व्यिसायहरूका िावि COVIDPITTSBURGH, PA (अविि

,

कोष घोषणा ििनुहुन्छ

मेयर विवियम पेडूटो William Peduto) को िशासििे COVID-

महामारीद्वारा िभावित वििासी र स
सािा व्यिसायहरूिाई सहायता ििे संस्थाहरूको ियााँ संघीय कोषमा

वमवियि डिर भन्दा बढी जम्मा ििे योजिा िर्ु छ।

कोषमा आपतकािीि समाधाि अिनर्ाि ESGCV) मा $ ,

,

समािेश हुन्छ, जन ि वछटो पनििाुस सवहत घरबारवबहीि आश्रय सनधार, घरबारविरूद्ध रोकथाम सेिा र कम आय भएका वि

िासीका िावि भााँडा सहयोि र घरबारवबहीि वििासीहरूको स्याहार ििे ियासमा रहे का सडक पहुाँ च कमु चारी र िहरी ब्यूरो सामन र्ावयक सं
साधि अवधकारीहरू बीचको समन्वयमा वित्त व्यिस्था वमिाउि भिी कायुक्रमहरूमा जािे छ।
कांग्रेसिे पवि आफ्िो िारम्भिक महामारी राहत प्याकेजको भािको रूपमा सामन र्ावयक विकास ब्लक अिन र्ाि CDBGCV) कोषमा थप $ ,

,

अिनमोर्ि िर् यो। अको हप्ता पेडूटो िशासििे वपट् सबिु वसटी काउम्भिि र ग्रेटर वपट् सबिु सामन र्ावयक खाद्य बैं

क र वििासीहरूिाई वसधै सहायता िस्ताि ििे अन्यहरूिाई व्यिसाय र आश्रय अिन र्ािको िावि वपट् सबिुको शहरी पनिविुकास िावधकरण
बाट ियााँ कोष िाप्त ििे संस्थाहरूको सूची पठाउाँ र्ैछ।
यस कोषिे यस महामारीको अिवधमा पीवडत भइरहे का, घरे िन वहं सा अिन भि िरररहे काको िावि खाद्यान्न खररर् ििु भााँडाको विषयमा डर भो
विरहे का धे रैिाई आिोचिात्मक रूपमा आिश्यक सहायता पनर्याउिे छ। धे रैभन्दा धे रै वित्तीय सहायता आिश्यक हुिे छि् , तर कांग्रेसिे हामी
िाई यी उपकरणहरू िर्ाि िरे को हुिािे म आभारी छन ," मे यर पेडूटोिे भन्ननभयो।
विम्नविम्भखत मङ्गिबार, मे

मा वसटी काउम्भिि समक्ष औपचाररक रूपमा पररचय िराइिे विवियोजि हुि्



महामारीको अिवधमा राजस्व िनमाउिे व्यिसायहरूिाई विज ऋणहरू वर्िका िावि,
URA सािो व्यिसाय आपतकािीि ऋण कोष $ वमवियि



COVID-

द्वारा िभावित भएका भाडािािाहरूिाई कोष िर्ाि ििु को िावि,

URA आिास म्भस्थरीकरण कायुक्रम COVID िवतवक्रया $ वमवियि



COVID-

द्वारा िभावित भएकाहरूिाई वधतोबन्धक सहायता िर्ाि ििु को िावि,

URA आिास म्भस्थरीकरण कायुक्रम COVID िवतवक्रया $ वमवियि















URA िशासि आिेर्कहरूका िावि छूट िररएको शनल्कहरू समे ट्िे $
ग्रेटर वपट् सबिु सामन र्ावयक खाद्य बैं क $

,

,

वछमे की कायु िवतबन्ध रोकथाम $ ,
ग्रेटर वपट् सबिु मवहिा केन्द्र तथा आश्रय $ ,
पीवडतहरूका िावि केन्द्र $ ,
Partner Work: $

,

बित्कार विरूद्ध वपट् सबिु कायुिाही $ ,
कासा साि जोस $ ,
इस्ट इन्ड सहकारी मन्त्राियहरू $ ,
Pittsburgh Community Services Inc. (PCSI): $ ,
यहूर्ी पाररिाररक तथा सामन र्ावयक सेिा खाद्य भण्डार $ ,
मािि सम्बन्ध पूिु अर्ाित घरधिी भाडािाहक विष्कासि विरोधी मध्यस्थताको सम्बन्धमा वपट् सबिु आयोि $ ,
कायुस्थि बावहर उमेर पनिेका यनिाहरूिाई कायु आिास सहायता $ ,

