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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEKAZANIE 200 MLN USD NA
DODATKOWĄ POMOC ŻYWIENIOWĄ DLA MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK
WE WRZEŚNIU
Wszyscy beneficjenci programu SNAP otrzymają maksymalne zasiłki na zakup
żywności w tym miesiącu
Ponad 2,9 mld USD funduszy na pomoc żywieniową dystrybuowaną w całym
stanie od kwietnia 2020 roku
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork
zapisani do programu dodatkowej pomocy żywieniowej (Supplemental Nutrition
Assistance Program), czyli SNAP, otrzymają maksymalny dopuszczalny poziom
zasiłków na zakup żywności we wrześniu. Gubernator Hochul nakazała również
stanowemu Biuru Pomocy Tymczasowej i Niepełnosprawności (Office of Temporary
and Disability Assistance, ODTA), które zarządza programem SNAP w stanie Nowy
Jork, kontynuowanie współpracy z rządem federalnym w celu zapewnienia, że te
dodatkowe zasiłki będą trafiać do potrzebujących gospodarstw domowych przez całą
jesień.
„Pod względem ekonomicznym pandemia dotknęła niezliczone gospodarstwa domowe
w całym stanie Nowy Jork, dlatego nie możemy pozwolić na to, aby nasi zagrożeni
mieszkańcy stanęli w obliczu perspektywy głodu lub braku bezpieczeństwa
żywnościowego, zwłaszcza podczas obecnego kryzysu zdrowia publicznego”,
powiedziała gubernator Hochul. „Te awaryjne zasiłki na zakup żywności pozwalają
mieszkańcom stanu Nowy Jork na związanie końca z końcem i wyżywienie ich rodzin,
a jednocześnie zasilają gospodarkę naszego stanu krytycznymi funduszami
federalnymi.”
Komisarz, Mike Hein, powiedział, „Żaden z mieszkańców stanu Nowy Jork nie
powinien stanąć przed rozdzierającą serce perspektywą braku bezpieczeństwa
żywnościowego – szczególnie podczas przedłużającego się kryzysu zdrowia
publicznego. Te dodatkowe zasiłki na zakup żywności zapewniają krytyczne wsparcie
dla zmagających się z problemami gospodarstw domowych w całym stanie Nowy
Jorku, pomagając rodzinom i poszczególnym osobom położyć jedzenie na stole,
podczas gdy kontynuujemy walkę z trwającą pandemii.”
Gospodarstwa domowe objęte programem SNAP we wszystkich hrabstwach poza

miastem Nowy Jork będą informowane o tych zasiłkach drogą pocztową, począwszy
od tego tygodnia, do 24 września. Gospodarstwa domowe korzystające z programu
SNAP w pięciopowiatowym regionie miasta Nowy Jork powinny otrzymać świadczenia
między 16 września a końcem miesiąca.
Gospodarstwa domowe objęte programem SNAP, które już otrzymały maksymalne
miesięczne zasiłki, oraz te, które otrzymały przydział awaryjny w wysokości mniejszej
niż 95 USD miesięcznie, otrzymają minimalny dodatek w wysokości 95 USD. Prawie
1,6 mln gospodarstw domowych w stanie Nowy Jork otrzyma w tym miesiącu
dodatkowe zasiłki, co będzie oznaczać że stan otrzyma około 200 mln USD pomocy
federalnej.
Jak w poprzednich miesiącach, płatności będą dostarczane bezpośrednio do
odbiorców na ich rachunek w systemie Electronic Benefit Transfer i mogą być
realizowane za pomocą ich istniejącej karty EBT. Tak jak zwykłe zasiłki w ramach
programu SNAP, zasiłki uzupełniające mogą być wykorzystane na zakup żywności w
autoryzowanych sklepach detalicznych. Wszelkie niewykorzystane zasiłki w ramach
programu SNAP zostaną automatycznie przeniesione na następny miesiąc.
OTDA uzyskała zgodę od rządu federalnego na przedłużenie tego przydziału
awaryjnego na podstawie utrzymującego się zapotrzebowania publicznego ze względu
na pandemię COVID-19. W rezultacie mieszkańcy stanu Nowy Jork nadal będą
otrzymywać maksymalne zasiłki w ramach programu SNAP tak długo, jak długo
federalna deklaracja o stanie wyjątkowym trwa w 2021 r.
Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 zmagający się z problemami mieszkańcy
Nowego Jorku nadal w dużej mierze polegają na pomocy w ramach programu SNAP.
W lipcu 2021 r. było prawie 2,8 mln beneficjentów programu SNAP w całym stanie, co
stanowi wzrost o 1,8 procent w porównaniu z lipcem 2020 r. Kwota dodanych zasiłków
w ramach programu SNAP to ponad 2,9 mld USD funduszy federalnych do stanu
Nowy Jork od początku pandemii.
Aby uzyskać więcej informacji na temat awaryjnych uzupełniających zasiłków w
ramach programu SNAP, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, odwiedź
stronę internetową OTDA tutaj. Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą sprawdzić swoje
uprawnienia do programu SNAP i złożyć wniosek online tutaj.
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