
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/16/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

מיליאן דאלער אין צוגעגעבענע עסנווארג הילף פאר ניו   200גאווערנער האקול אנאנסירט 
 יארקערס אין סעפטעמבער 

  
 באקומער וועלן באקומען די מאקסימום עסנווארג בענעפיטן פאר׳ן חודש   SNAPאלע 

  
  2020  ביליאן דאלער אין עסנווארג הילף אויסגעטיילט איבער׳ן סטעיט זינט אפריל 2.9איבער 

  
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז אלע ניו יארקער איינגעשריבן אין דעם ׳סופלעמענטאל  

( וועלן באקומען דער מאקסימום ערלויבטע שטאפל פון עסנווארג  SNAPנוטרישען הילף פראגראם׳ )
בענעפיטן פאר סעפטעמבער. גאווערנער האקול האט אויך דירעקטירט פאר׳ן סטעיט׳ס אפיס פון 

אין ניו יארק סטעיט, פארצוזעצן   SNAPצייטווייליגע און דיסַאּביליטי הילף, וועלכס אדמיניסטרירט 
פעדעראלער רעגירונג צו פארזיכערן אז די צוגעגעבענע בענעפיטן וועלן ווייטער צו ארבעטן מיט דער 

 גרייכן נויטבאדערפטיגע הויזגעזינדער דורכאויס דעם הערבסט.  
  
דער פאנדעמיע האט אנגעברענגט עקאנאמישע ווייטאגן פאר אומצאליגע הויזגעזינדער לענגאויס ניו  "

רפטיגע איינוואוינער אויסצושטיין הונגער אדער  יארק, און מיר קענען נישט צו לאזן אונזערע באדע
האט גאווערנער האקול   " איבערהויפט אין דער צייט פון א פובליק געזונטהייט קריזיס, -- נויט - עסנווארג
די עמערדזשענסי עסנווארג בענעפיטן העלפן ניו יארקערס זיך אן עצה צו געבן און צו שפייזן "  געזאגט.

וויכטיג פעדעראלע פינאנצירונג  -דער זעלבער צייט אויך איינשפריצן קריטישזייערע פאמיליעס, און אין  
   "אין אונזער סטעיט׳ס עקאנאמיע.

  
-קיין איין ניו יארקער זאל נישט דארפן אויסשטיין דער הארץ" קאמישענער מייק היין האט געזאגט, 

ון אן אויסגעצויגענער פובליק איבערהויפט אין דער צייט פ  --נויט  - רייסנדע ווירקליכקייט פון עסנווארג
מיטל  -וויכטיג לעבנס-געזונטהייט קריזיס. די צוגעלייגטע עסנווארג בענעפיטן האבן געגעבן א קריטיש

פאר הויזגעזינדער וואס מוטשען זיך לענגאויס ניו יארק דורך העלפן פאמיליעס און יחידים צו לייגן עסן  
  "ו נאוויגירן דער אנגייענדער פאנדעמיע. אויפ׳ן טיש אזוי ווי מיר זעצן פאר ווייטער צ

 
SNAP  הויזגעזינדער אין אלע קאונטיס אינדרויסן פון ניו יארק סיטי דארפן צו זען די בענעפיטן

הויזגעזינדער אין דעם   SNAP. די 24אריינקומען אנגעהויבן פון דעם וואך און זיך ציען ביז סעפטעמבער 
 16פן צו זען זייערע בענעפיטן אריינקומען צווישן סעפטעמבער קאונטי ניו יארק סיטי ראיאן דאר-פינף

 און דער ענדע פון דעם מאנאט.  
  

SNAP   הויזגעזינדער וועלכע באקומען שוין דעם מאקסימום חודש׳ליכע בענעפיט, און די וועלכע האבן
מאנאט, וועלן   דאלער פער 95שוין פון פריער באקומען אן עמערדזשענסי פארטיילונג פון ווייניגער ווי 

מיליאן הויזגעזינדער אין ניו יארק סטעיט וועלן   1.6דאלער. באלד  95באקומען א מינימום צוגאב פון 
באקומען די סופלעמענטאל בענעפיטן שפעטער דעם חודש, וועלכע וועט רעזולטירן אז דער סטעיט וועט  

 מיליאן דאלער אין פעדעראלע הילף.    200באקומען אומגעפער 



  
ין פריערדיגע מאנאטן וועלן די באצאלונגן געגעבן ווערן דירעקט צו באקומער׳ס עקזיסטירנדע  ווי א

- ׳עלעקטראנישע בענעפיט טרענספער׳ אקאונט און מען קען צוקומען דערצו דורך דעם עקזיסטירנדן אי
געניצט  בענעפיטן וועלן די סופלעמענטאלע בענעפיטן קענען  SNAPטי קארטל. אזוי ווי געווענליכע -בי

  SNAPווערן אויף צו קויפן עסנווארג ביי אויטאריזירטע ריטעיל עסנווארג געשעפטן. אומבאניצטע 
 בענעפיטן וועלן אויטאמאטיש אריבערגעפירט ווערן צו דעם פאלגענדן מאנאט.  

  
OTDA   האט באקומען באשטעטיגונג פון דער פעדעראלער רעגירונג צו פארלענגערן עמערדזשענסי

. אלס רעזולטאט, וועלן ניו 19-באזירט אויף דער אנגייענדע פובליק נויט צוליב קאוויד אלאקירונג
בענעפיטן אויף ווילאנג דער פעדעראלער עמערדזשענסי   SNAPיארקערס ווייטער באקומען מאקסימום 

 . 2021דעקלעראציע גייט אן אין 
  

 19-אזוי ווי דער קאוויד SNAPרק אויף ניו יארקער וועלכע מוטשען זיך פארלאזן זיך ווייטער זייער שטא
באקומער   SNAPמיליאן  2.8זענען דא מער ווי  2021פאנדעמיע גייט ווייטער אן. רעכענענדיג פון יולי 

בענעפיטן  SNAP. די צוגעגעבענע 2020פראצענטיגער העכערונג פון יולי  1.8לענגאויס דעם סטעיט, א  
ין פעדעראלע פינאנצירונג צו ניו יארק סטעיט זינט דער  ביליאן דאלער א 2.9האבן געברענגט איבער 

 פאנדעמיע האט זיך אנגעהויבן. 
  

בענעפיטן, אריינגערעכנט   SNAPפאר מער אינפארמאציע וועגן די עמערדזשענסי סופלעמענטאלע  
דא. ניו יארקער קענען   OTDAענטפערס צו אפט געפרעגטע פראגעס, באזוכט דעם וועבזייטל פון  

 .  דאאון זיך אנווענדן אנליין  SNAPנאכקוקן צו זיי זענען בארעכטיגט פאר  
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