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 2012, 3נאװעמבער  רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

 פוןן פאר ניו יארקערס באטראפ יטסבענעפ SNAPערזעצונג גאװערנאר קואמא מעלדט 
 ריקעין סענדיהא

 
זענען אױטאמאטיש ארױסגעגעבן פאר געניסער אין נאסאו, ארענדזש,  יטספון מאנאטליכע בענעפ 50%

 רק סיטיטשעסטער קאונטיס און טײלן פון ניו יאװעסליװען, פאטנעם, ראקלענד, סאפאלק, סא
 

דעם יו. עס. ון אז ניו יארק סטעיט האט באקומען א װעיװער פ גאװערנאר ענדרו מ. קואמא האט הײנט געמאלדן
רלױרן געװארן דורך געניסער פון סופלעמענטאל ס איז פאערזעצן שפײז װאגריקולטור צו דעפארטמענט פון א

נטער װאס זענען ס, אין געג, פריער באקאנט אלס פוד סטעמפיטס) בענעפSNAPם (ראניוטרישאן אסיסטענס פראג
ין סענדי.  אונטער דעם גרענט, װאס דער סטעיט האט פארלאנגט מיט די ריקעהא פוןדאס שװערסטע באטראפן געװארן 

פראצענט פון  50באקומען טיש אױטאמא SNAPון רק, װעלן די יעצטיגע געניסער פון דעם סיטי אװ ניו יאהילף פ
ך.  נדיג קומענדיגע װאנגע, אנפאון דעם שטורעםאלס רעזולטאט פ ײז פארלױרןצו ערזעצן שפ יטסמאנאטליכע בענעפ

נטער װעלן קענען קױפן הײסע און געגדאזיגע געניסער אין די  SNAPז האט אױך געמאלדן א דער גאװערנאר
אין ערזעצונג ן מיליא 65$רױסגעבן ביז צו ט קענען אװע יטס.  ניו יארק סטעיטפארטיגע שפײזן מיט זײערע בענעפ

 יטס.בענעפ
 

נצן ודס, װעלכע רעכענען ארײן דעם גאקא יפרעכטיגטע זבא 77אװ ניו יארק האט געהאלפן אידענטיפיצירן דער סיטי 
 SNAPון געניסער פך װעלן עיװער פארלאנג.  אנפאנגענדיג קומענדיגע װאר דעם סטעיט'ס װפא ,טן אײלענדיסטע

 און אין נאסאו, ארענדזש, פאטנעם, ראקלענד, סאפאלק, סאליװעןודס און פ קאזי 77אין יענע  יטסבענעפ
יט עפבענ SNAPטליכע פראצענט פון זײערע אקטאבער מאנא 50באקומען טיש אױטאמא װעסטשעסטער קאונטיס

רק ודס אין ניו יאן זיפ קאסטע פוולע לי.  א פסונט) אקאEBTסומע אין זײערע עלעקטראנישע בענעפיט טראנספער (
 ודס אין ניו יארק סיטי.  נאך זיפ קאUreplacements.pdf-y.gov/news/SNAPotda.nUן אױף סיטי קען מען טרעפ

מערערע  װעט װיסןצוגעגעבן װערן װען מען  קענעןון עלעקטעריציטעט װעלכע האבן געהאט א לענגערע פארלוסט פ
 .עקטירטע הױזגעזינדעראפון פ לצא דירטים איבער פ
 
סאמע נע די ער אין דאונסטעיט געגנטער פון ניו יארק סטעיט אאױנילע אײנװאיבערגעלאזט פט האריקעין סענדי הא"

זיגע טײלװײזע ערזעצונג געזאגט.  "די דא ט גאװערנאר קואמאײז," האשוץ און שפ, װי יסודות'דיגע פון באדערפענישן
SNAP זײערע  װידער אנצופילןן רלױרן צוליב דעם שטורעם אוװעלן העלפן משפחות ערזעצן שפײז פא יטסבענעפ

ָאנקאנָאן פאר נדערסעקרעטערי קעװין קסעקרעטערי פון אגריקולטור טָאם װילסאק און א עןדאנקטו זיך באן.  איך קיכ
 ר הילף."אונזערע פארלאנגן פאשטעטיגן זײער שטיצע און שנעלע האנדלונג בײ בא

 
 SNAPיט ט מעלכע האבן פארלױרן שפײז געקױפגעניסער, װ SNAPזענען יעצטיגע  װאסנדער ינדערע הױזגעזא

דער פארלוסט מוז געמאלדן װערן יטס.  צוליב האריקעין סענדי זענען אױך בארעכטיגט צו ערזעצונג בענעפ יטסבענעפ
שיקן אן אונטערגעשריבענע און אױסגעפילטע , און דער הױזגעזינד מוז צוריק2012, 28װעמבער ביז מיטװאך, נא

ם ביז די ענדע פון ביזנעס או Uotda.ny.gov/programs/applications/2291.pdfUן אױף װאס מען קען טרעפ ארעםפ
סאציאלע  וןפ רטמענטס.  דער פארעם קען מען אױך באקומען אין ארטיגע דעפא2012, 10מאנטאג, דעצעמבער 

https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=xxmElLNHa06BR-norPFZ7gC0G_WVjc9IIUF90Gl1b6DT1S0ua14bVJ-g-Sq6Lib49bEGWhXV00M.&URL=http%3a%2f%2fotda.ny.gov%2fnews%2fSNAP-replacements.pdf
https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=xxmElLNHa06BR-norPFZ7gC0G_WVjc9IIUF90Gl1b6DT1S0ua14bVJ-g-Sq6Lib49bEGWhXV00M.&URL=http%3a%2f%2fotda.ny.gov%2fprograms%2fapplications%2f2291.pdf
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זוכט , באלע סערװיסעססערװיסעס אפיסעס.  צו טרעפן אײער ארטיגן דעפארטמענט פון סאציא
otda.ny.gov/workingfamilies/dss.asp 3009-342-800-1ט אדער רופ. 

 
SNAP װעסטשעסטער  און סאליװען נאסאו, ארענדזש, פאטנעם, ראקלענד, סאפאלק,רק סיטי און געניסער אין ניו יא
פונעם פאקט  אין אנערקענונגײזן ײסע שפײזן און פארטיגע שפן הצו קױפ יטסװעלן קענען נוצן זײערע בענעפ קאונטיס
 ונעםעװאקואירט אלס רעזולטאט פזיך פיל ניו יארקערס האבן פארלױרן עלעקטעריציטעט אדער האבן  אז אזױ

ערלױבן  געװײנליךסיליטיס.  קאכן פאקײן אדער האבן צוטריט צו שפײז קײן  האלטןשטורעם און קענען נישט 
.  דאס שפײז מוז געקױפט װערן בײ יטסבענעפ SNAPגע זאכן מיט זיפעדעראלע רעגולאציעס נישט צו קױפן די דא

רטמענט פון אגריקולטור א.  דער יו.עס. דעפEBTאן שױן  נעמעןגראסערי סטארס, װאס װי  געשעפטן,ריזירטע אױטא
אין ארײן תיקף  גײטס װאדערונג פאדאזיגע עיװער פון ניו יארק סטעיט פאר די װ א פארלאנג פאר א באשטעטיגטהאט 

 . 2012, 30װעמבער ױס אום נאראון לױפט א קראפט
 

זײער בארעכטיגונג שנעל און גרינג און  קוקןאיבערהילף קענען  SNAPלטן יעצט נישט קײן הױזגעזינדער װאס ערהא
רק ניו יא ניו יארקערס קענען אױך נוצן  .UmyBenefits.ny.govUזוכן בא נלײן דורכ'ןליקאציע אארײנגעבן אן אפ

און  SNAPר פאאײנצוגעבן זיך אױנער רק סיטי אײנװיס פאר ניו יא, אן אנלײן סערװUACCESS NYCU 'ססיטי
 מען. אנדערע סיטי, סטעיט און פעדעראלע בענעפיט פראגרא

### 
 
 Uwww.governor.ny.govUמער נײעס צו טרעפן אױף 

 Upress.office@exec.ny.govU | 518.474.8418 |עקזעקיוטיװ טשעימבער  |ניו יארק סטעיט 
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