
 
 الحاكمة كاثي هوكول    16/2021/ 9 للنشر فوًرا:

 

 

 مليون دوالر كمعونات غذائية إضافية لسكان نيويورك في شهر سبتمبر 200الحاكمة كومو تعلن عن تخصيص 
  

 على الحد األقصى من المستحقات الغذائية للشهر   SNAPسيحصل جميع متلقي  
  

  2020مليار دوالر على شكل معونات غذائية في كافة أنحاء الوالية منذ أبريل  2.9أكثر من  جرى توزيع 
  

لين في برنامج المعونة الغذائية التكميلية أو ما يسمى   أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن جميع سكان نيويورك المسجَّ
SNAP   سيتلقون أقصى حد مسموح به من المستحقات الغذائية في شهر سبتمبر. وجهت الحاكمة هوكول أيًضا مكتب

في والية نيويورك، لمواصلة العمل مع الحكومة الفيدرالية   SNAPدير الوالية للمساعدة المؤقتة ومساعدة اإلعاقة، الذي ي
  لضمان وصول هذه المستحقات التكميلية إلى األسر المحتاجة طوال فصل الخريف.

  
"لقد كان الوباء مؤلًما اقتصاديًا لعدد ال يحصى من األسر في جميع أنحاء نيويورك، وال يمكننا ترك  قالت الحاكمة هوكول 

تساعد هذه  ال سيما من خالل أزمة الصحة العامة. -سكاننا الضعفاء بمواجهة احتمالية الجوع أو انعدام األمن الغذائي 
تهم وإطعام أسرهم، مع ضخ التمويل الفيدرالي المهم في اقتصاد  المستحقات الغذائية الطارئة سكان نيويورك على تغطية نفقا

  واليتنا."
  
خاصة أثناء   - "ال يجب أن يواجه أي مواطن من نيويورك االحتمال المؤلم النعدام األمن الغذائي قال المفوض مايك هاين،  

أزمة الصحة العامة الممتدة. وفرت هذه المستحقات الغذائية اإلضافية شريان حياة حاسًما لألسر التي تكافح في جميع أنحاء  
  الطعام بينما نواصل التغلب على الوباء المستمر." نيويورك من خالل مساعدة العائالت واألفراد على الحصول على

 
ينبغي أن تتلقى األسر المستفيدة من برنامج المعونة الغذائية التكميلية في جميع المقاطعات خارج مدينة نيويورك هذه  

ي منطقة مدينة نيويورك  المستحقات بدايةً من اليوم. وينبغي أن تتلقى األسر المستفيدة من برنامج المعونة الغذائية التكميلية ف
  وحتى نهاية الشهر. سبتمبر 16 ذات المقاطعات الخمس المستحقات الخاصة بها في الفترة بين

  
تتلقى األسر المستفيدة من برنامج المعونة الغذائية التكميلية بالفعل المعونات الشهرية القصوى، وسيتلقى هؤالء الذين كانوا 

دوالر كحد أدنى. وستتلقى حوالي  95دوالر شهريًا معونات تكميلية بقيمة  95ن م طوارئ بقيمة أقل مخصصات يتلقون
مليون دوالر  200مليون أسرة في والية نيويورك معونات تكميلية هذا الشهر، وهو ما سيؤدي إلى تلقي الوالية حوالي  1.6

  على شكل معونات فيدرالية.
  

وكما هو الحال في األشهر السابقة، ستُحول المدفوعات مباشرةً إلى حساب التحويل اإللكتروني للمعونات الحالي للمستفيدين 
( الخاصة بهم. ومثل المعونات العادية EBTويمكن الحصول عليها باستخدام بطاقة حساب التحويل المستحقات اإللكترونية ) 

ية، يمكن استخدام المعونات التكميلية لشراء الطعام من متاجر الطعام المعتمدة للبيع من برنامج المعونة الغذائية التكميل
  بالتجزئة. وسيتم ترحيل أي معونات غير مستخدمة من برنامج المعونة الغذائية التكميلية تلقائيًا إلى الشهر التالي. 

  
بناًء على الحاجة العامة المستمرة بسبب  على موافقة من الحكومة الفيدرالية لتمديد مخصصات الطوارئ  OTDAحصلت 
طالما استمر   SNAP(. ونتيجةً لذلك، سيستمر سكان نيويورك في تلقي الحد األقصى من مزايا COVID-19مرض )

   .2021إعالن الطوارئ الفيدرالي في عام 



  
ية في ظل استمرار جائحة  سيظل سكان نيويورك المكافحون يعتمدون بشكل كبير على برنامج المعونة الغذائية التكميل

(COVID-19 واعتباراً من يوليو .)مليون شخص مستفيد من برنامج المعونة الغذائية  2.8، كان يوجد أكثر من 2021
. جلبت مستحقات  2020في المائة مقارنة بشهر يوليو   1.8( في جميع أنحاء الوالية بزيادة قدرها SNAPالتكميلية )
SNAP  يار دوالر من التمويل الفيدرالي إلى والية نيويورك منذ بدء الوباء.مل 2.9اإلضافية أكثر من  

  
لبرنامج المعونة الغذائية التكميلية   المستحقات التكميلية في حالة الطوارئ لالطالع على المزيد من المعلومات بشأن

(SNAP  بما في ذلك إجابات عن األسئلة المتكررة، تفضل بزيارة موقع ،)OTDA   اإللكتروني هنا. يمكن أن يتحقق سكان
  .هنا ( وتقديم الطلبات عبر اإلنترنت SNAPنيويورك من أهليتهم لالستفادة من برنامج المعونة الغذائية التكميلية )
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