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

 

 

   מאנאט טאג אקציע הונגער פון אנערקענונג  אין אקציעס  סטעיט אנאנסירט האקול   גאווערנער
  

מיליאן דאלערדיגע פערטע רונדע וועט פארזעצן ווייטער צו   25 "נָאריש ניו יארק׳ס" אנהייב פון 
 דעליווער׳ן עסנווארג צו פאמיליעס אין נויט און שטיצן ניו יארקער פַארמערס  

  
  טאג, אקציע  הונגער פון  אנערקענונג אין  אראנדזש  אין  ווערן  צו אויפגעלאכטן  לענדמארקס סטעיט

  2021 ,17 סעפטעמבער
  

עסנווארג קעמערן איבער׳ן סטעיט צו פארעהרן הונגער אקציע מאנאט מיט עסנווארג  
 אויסטיילונגען, עסנווארג אפיעלס און מער 

  
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט סטעיט אקציעס פארצוקומען לענגאויס ניו יארק אין  

ירט יעדן סעפטעמבער צו הייבן אנערקענונג פון הונגער אקציע מאנאט, וועלכס ווערט אבזערוו
נויט און גיט פרישע כוחות צו דער קאמף קעגן הונגער. די פערטע  - באוואוסטזיניגקייט וועגן עסנווארג

מיליאן דאלער   25פראגראם אנגעהויבן דעם מאנאט מיט צוגעגעבענע  "נָאריש ניו יארק"רונדע פון דער 
שענסי עסנווארג צושטעלער צו ברענגען ניו יארק  אויסגעטיילט צו ניו יארק׳ס נעטווארק פון עמערדז 

עסנווארג פראדוקטן צו נויטבאדערפטיגע. דאס ברענגט דער סך הכל פינאנצירונג פאר דעם פראגראם  
  פאנדעמיע.  19-מיליאן דאלער זינט עס האט זיך אנגעהויבן ביים שפיץ פון דער קאוויד 85צו 

  
יט לענדמארקס וועלן זיין אויפגעלאכטן אין אראנדזש אום  דער גאווערנער האט אויך אנאנסירט אז סטע

, צו הייבן באוואוסטזיניגקייט פון דער 17הונגער אקציע טאג, וועלכס קומט פאר פרייטאג, סעפטעמבער 
וויכטיגער נושא און צו פארשפרעכן ניו יארק׳ס אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו באקעמפן הונגער אין  

  סעריע א מיט מאנאט דעם פארעהרן  אויך וועלן סטעיט איבער׳ן  קאמערן וארגעסנו אונזערע קאמיוניטיס.
 זיך געלעגנהייט  א יארקערס ניו פאר געבנדיג  מער,  און  אפיעלס,  עסנווארג אויסטיילונגען,  עסנווארג

   אריינצומישן.
  
נען  נויט האט זיך נאר פארשטערקערט איבער דער פארלאפענער יאר א האלב וואס מיר זע- עסנווארג"

האט    "אלע אויסגעשטאנען אינאיינעם, און צופיל ניו יארקערס מוטשען זיך צו לייגן עסן אויפ׳ן טיש,
ניו יארק סטעיט איז א וועגווייזער אין באקעמפן הונגער אין אונזערע  " גאווערנער האקול געזאגט.

קאמיוניטיס, און מיר גארטלען זיך אונטער דעם הונגער אקציע מאנאט צו העכערן באוואוסטזיניגקייט און 
זיכער מאכן אז מער ניו יארקערס קענען שפייזן זייערע פאמיליעס. איך דערמוטיג יעדן איינעם זיך צו  

יליגן אין הונגער אקציע מאנאט, שטיצן זייערע קאמיוניטיס און ביישטייערן צו העלפן ניו יארקערס  באטי
   "זיך צו ערהוילן פון די שווערע תוצאות פון דער שרעקליכער פאנדעמיע.

  
   "יארק  ניו נָאריש"

איניציאטיוו אנגעהויבן דעם מאנאט, צו ערמעגליכן פאר   "יארק  ניו נָאריש"דער פערטער רונדע פון דער 
ניו יארק׳ס עמערדזשענסי עסנווארג צושטעלער פארצוזעצן איינצוקויפן איבעריגע פראדוקטן פון ניו יארק  

נאך ענדע   פַארמערס און דעירי פאבריצירער צו דעליווער׳ן צו נויטבאדערפטיגע ניו יארק פאמיליעס ביז 

https://agriculture.ny.gov/NourishNY


זינט איר אנהייב ביי דער שפיץ פון דער פאנדעמיע אין מאי   יאר, אריינגערעכנט דער האלידעי סעזאן.
געהאלפן ניו יארק׳ס נעטווארק פון עסנווארג קאמערן און עמערדזשענסי   "נָאריש ניו יארק", האט 2020

גע פַארמערס און דעליווער׳ן מיליאן פונט עסן פון ארטי 35עסנווארג צושטעלער איינצוקויפן איבער 
 מיליאן מאלצייטן צו קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט.   29איבער 

  
פינאנצירונג פאר דער פערטער רונדע פון דעם פראגראם, וועלכס איז דורכגעפירט געווארן אלס טייל פון  

נדע עסנווארג  אלאקירט צו אנטיילנעמע-ניו יארק סטעיט בודזשעט, וועט ווערן איבער 2021-22דער 
, 31קאמערן און עמערדזשענסי עסנווארג צושטעלער דורך קאנטראקטן וועלכע ציען זיך ביז דעצעמבער 

 . עמערדזשענסי עסנווארג צושטעלער קענען אויסגעבן די געלטער אלאקירט פאר זיי דורך:  2021
  

  פארקומענישן/אויסטיילונגען; דורך  אפיעלס- עסנווארג אויפשטעלן •

  פאר סטארס גראסערי אין ווערן אויסגעלייזט קענען וועלכע וואוטשערס דעירי אויסטיילן •
  /  און סטעיט,  גאנצער דער  איבער  פוטער, און  קרעם,  זויער מילך, יאגורט,  קעז, ווי פראדוקטן

   אדער;

  שפייזן זייערע פאר פאבריצירער עסנווארג / דעירי יארק ניו פון דירעקט פראדוקטן קויפן •
   פראגראמען.

  

ביז היינט איבער פיר    "נָאריש ניו יארק"מיליאן דאלער איז אינוועסטירט געווארן אין  85א סך הכל פון 
רונדעס פון פינאנצירונג. דער פראגראם גיבט געלטער דירעקט צו דער סטעיט׳ס עמערדזשענסי 

צושטעלערס זיי צו העלפן קויפן ניו יארק אגריקולטורעלע פראדוקטן, ווי מילך, יאגורט, קעז,  עסנווארג  
עס פינאנצירט אויך דאס דעליווער׳ן די  קאטעדזש טשיז, און פרוכט און גרינצייגן, פלייש, פיש, און אייער.

אסטענעס, סקול מאלצייט  טרּו אויסטיילונגען, עסנווארג ק -פראדוקטן צו ניו יארקערס דורך גרויסע דרייוו
אין צוגאב שטיצט דער פראגראם די סטעיט׳ס  . "סופ קיטשענס"פראגראמען, עסנווארג קאמערן, און 

פַארמערס און פראדוצירער וואס האבן פארלוירן מארקעטס פאר זייערע פראדוקטן צוליב דער  
   געווארן. אפעקטירטרמס פאַ  4,178פאנדעמיע. דורך דער עסנווארג קאמערן׳ס איינקויפונגען זענען 

  
   אראנדזש  אין  ווערן אויפגעלאכטן וועלן   לענדמארקס סטעיט

, אין  17סטעיט לענדמארקס וועלן אויפגעלאכטן ווערן אין אראנדזש אום פרייטאג, סעפטעמבער 
אנערקענונג פון הונגער אקציע טאג און הונגער אקציע מאנאט. ניו יארק סטעיט וועט באלייכטען אירע  

מארקס אין אראנדזש פאר הונגער באוואוסטזיניגקייט פאר דער דריטער יאר דורכאנאנד.  לענד
אראנדזש איז געווען דער קאליר פון די ערשטע פוד סטעמפס און ווערט געניצט צו ווייזן הונגער  

 באוואוסטזיניגקייט דורך הונגער פארלייכטערונג ארגאניזאציעס און אנדערע.  
  

די סטעיט לענדמארקס וועלכע וועלן אויפגעלאכטן ווערן אין אראנדזש אין אנערקענונג פון הונגער אקציע  
 מאנאט זענען אונטן:  

  

   גאווערנער מעריאו מ. קאומאו ברידזש •

   קאסציאושקא ברידזש •

  געביידע SUNYח. דער ה. קארל מעקאל   •

  סטעיט עדיוקעשען געביידע •

   געביידעאלפרעד ע. סמיט סטעיט אפיס  •

  הויפט אריינגאנג טויער און עקספא צענטער  - סטעיט פעירגראונדס  •

  ניאגארא פָאלס •

  אלבאני אינטערנאציאנאל עירפארט אריינגאנג •

  פערשינג סקווער וויאדוקט - גרענד צענטראל טערמינאל  •



  דער לעיק פלעסיד אלימפיק דזשאמפינג קאמפלעקס  •

  זשהודסאן בריד-פראנקלין ד. רוזוועלט מיטל •

• MTA LIRR - איסט ענד געיטוועי ביי פען סטעישען  

  וואן וואורלד טרעיד צענטער •

  
ניו יארק סטעיט איז שוין פון לאנג פארשפראכן צו דער קאמף קעגן הונגער. דער סטעיט האט 

איינגעפירט עטליכע וועגווייזיגע פראגראמען אין פארלאפענע יארן, אריינגערעכנט דער קאונסיל אויף 
ציאטיוו, צו איני "נָאו סטודענט גָאוס הָאנגרי" , און דער "ווייטעל ברוקלין"הונגער און עסן פאליסי, 

געוואקסענע עסנווארג און ברענגען  - באקעמפן הונגער, פארבעסערן צוגענגליכקייט צו געזונטע, ארטיג
 געוואקסענע עסנווארג און געטראנקען צו אונטערסערווירטע קאמיוניטיס.  -ניו יארק

  
קומט זיך צונויף צוצושטעלן סטעיט פאליסי שאפער מיט   פאליסי  עסנווארג  און  הונגער אויף  קאונסילדער 

געוואקסענע  - מבינות אויף וויאזוי צו אדרעסירן הונגער און פארבעסערן צוגענגליכקייט צו געזונטע, ארטיג
איז די ארבעט פון דער קאונסיל געווען   עסנווארג פאר ניו יארק סטעיט איינוואוינער. אין לעצטיגע יארן

פראגראם, נאכ׳ן ארבעטן פאר עטליכע יאר צו   "נָאריש ניו יארק"וויכטיג בשעת׳ן איינפירן דער -קריטיש
פארשטערקערן באציאונגען און קאאפעראציע צווישן פראגראמען וועלכע אדרעסירן הונגער און די  

   וועלכע פראדוצירן און טיילן אויס עסנווארג.
  

   פארקומענישן אויסטיילונג עסנווארג
ראיאנישע עסנווארג קאמערן אנערקענען אלע הונגער אקציע   10אין צוגאב, פילע פון ניו יארק סטעיט׳ס 

מאנאט אויף זייער אייגענעם שטייגער דעם מאנאט, געבנדיג פאר ניו יארקערס א געוואלדיגער 
לאנירטע  געלעגנהייט זיך צו באשעפטיגן אויף א פראקטישן אופן אין זייער אייגענער קאמיוניטיס. פ

אקטיוויטעטן נעמען אריין א סעריע עסנווארג אויסטיילונגען, עסנווארג אפיעלס, און אנדערע  
פארקומענישן, ווי צום ביישפיל פידמָאר וועסטערן ניו יארק, וועלכס טוט ארויסהייבן דאס באלייכטן 

לע עסנווארג  ארטיגע מערקפונקטן אריינגערעכנט ניאגארא פָאלס און דער עלעקטריק טַאווער. פי
קאמערן, ווי צ.ב.ש. פידינג וועסטשעסטער, שליסט זיך אויך אן מיט ארטיגע וואוילטעטיגע  

פערסאן און ווירטועלע פארקומענישן אויף צו שאפן געלט אין זייערע -ארגאניזאציעס אויף צו האלטן אין
ום הונגער אקציע טאג  געגנטער. עסנווארג קאמערן דערמוטיגן אויך ניו יארקערס צו טראגן אראנדזש א 

 און פאסט׳ען צו סאושעל מעדיע צו העכערן באוואוסטזיניגקייט פון דער צוועק.  
  

 ארטיגע זייער מיט זיין מתנדב  צו  זיך אדער  מער אויסגעפונען צו אינטערעסירט זענען וועלכע די
   אינפארמאציע. מער  פאר פידינג ניו יארק סטעיט וועבזייטלדער  באזוכן קענען קאמער עסנווארג

  
הונגער אקציע מאנאט איז א  " סטעיט אגריקולטור קאמישענער ריטשערד עי. באל האט געזאגט,

נויט אין ניו יארק סטעיט און -געוואלדיג גוטער צייט צו העכערן באוואוסטזיניגקייט וועגן עסנווארג
ט גענומען אנצוהאלטן דעם קאמף אויף פאראויס צו ברייטערע עסן צוגענגליכקייט פאר יעדן. ניו יארק הא

פראגראם, וועלכס טוהט    " נָאריש ניו יארק"נויט, פון אונזער - באשטימטע שריטן צו באקעמפן עסנווארג
נויט,  -ערפאלגרייך באהעפטן אונזערע פַארמערס מיט אונזערע פאמיליעס וועלכע שטייען אויס עסנווארג

ע ארבעטן גאר שווער עס זאל  און ווייטער מיט אונזער געוואלדיגער נעץ פון עסנווארג קאמערן וועלכ
אנקומען עסנווארג אויף יעדן׳ס טיש איבער׳ן סטעיט. איך דאנק גאווערנער האקול און דער לעגיסלאטור  

פראגראם, וועלכס האט קלאר געהאט אן   "נָאריש ניו יארק"פון דער  פאר׳ן שטיצן דער פארזעצונג
ניטי און אונזערע שכנים, און איך דערמוטיג איינדרוקספולע איינפלוס אויף אונזער אגריקולטור קאמיו

   "אלע ניו יארקערס צוצוגעבן א האנט צו זייערע שכנים דעם חודש, און אויך א גאנץ יאר.
  

יעדע ניו יארקער, אומאפגעזעהן וואו זיי וואוינען אדער  " סענאטארקע מישעל הינטשי האט געזאגט,
  19-זייערע פינאנציעלע מעגליכקייטן, קומט זיך צוגענגליכקייט צו געזונט, פרישע עסנווארג. דער קאוויד

https://agriculture.ny.gov/council-hunger-and-food-policy
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פאנדעמיע און די עקאנאמישע שוועריגקייטן עס האט אנגעברענגט האבן פארערגערט ניו יארק׳ס 
ער פאמיליעס איבער׳ן גאנצן סטעיט זענען אויפדאסניי געווארן אנגעוויזן אויף הונגער קריזיס אזוי ווי מ

נָאריש ניו  " זייער ארטיגע עסנווארג קאמער. אין לויף פון דער אומגלויבליכע פינצטערער מאמענט, דער 
פראגראם איז אויפגעקומען אלס אן אינאווירנדע לייזונג צו לייגן עסן אויף׳ן טיש פאר   "יארק

פילע פון וועלכע האבן זיך געמוטשעט צו בלייבן אין ביזנעס צוליב   —דערפטיגע פאמיליעס נויטבא
מיט א נייע מיטל פאר פארקויפן זייערע פראדוקטן.    —פארבינדענע פינאנציעלע פארלוסטן -פאנדעמיע

רזעצן צו  קען פא "נָאריש ניו יארק" מיליאן דאלער,  25היינט, א דאנק די צוגעגעבענע אינוועסטירונג פון 
זיין דער שיינטורעם פון מיטפילנדע הילף פאר ניו יארקערס וועלכע זענען געפאלן אויף שווערע צייטן.  

איך דאנק גאווערנער האקול פאר העכערן באוואוסטזיניגקייט וועגן הונגער אקציע מאנאט און פאר  
ס. איך קוק ארויס צו  נויט אין אונזערע קאמיוניטי- נעמען פראקטישע שריטן צו באקעמפן עסנווארג

אונזער אנגייענדע מיטארבעט צו בויען א מער באפעסטיגטע עסנווארג סיסטעם פאר ניו יארקערס אין  
   "יעדע ווינקל פון סטעיט.

  

איך וויל דאנקען גאווערנער האקול פאר׳ן " מיטגליד דאנע לופארדא האט געזאגט, -אסעמבלי 
  "נָאריש ניו יארק". פאזעצנדיג די שטיצע פאר דער אנערקענען הונגער אקציע מאנאט אין דעם אופן

נויט, און אין דער זעלבער צייט שטיצן אונזערע פַארמערס  -פראגראם אדרעסירט אנגייענדע עסנווארג
וועלכע מוטשען זיך אויכעט. עסנווארג קאמערן, עסנווארג אפיעלס, און אויסטייל צענטערס האבן אלע  

אין העלפן פאמיליעס אין צייט פון נויט. איינפירן דער פארבינדונג   וויכטיגע ראלע-געשפילט א קריטיש
מיט אונזער אגריקולטור סעקטאר האט נישט נאר געגעבן נויטיגע סופלייס, נאר עס האט אויך געבויט 

   "ווערטפולע באציאונגען לענגאויס דעם סטעיט, אויף וועלכן איך בין זייער דאנקבאר.

  
׳נָאריש ניו יארק׳ זעצט פאר צו זיין א  "  ידענט דעיוו פישער האט געזאגט,ניו יארק פארם ביורא פרעז

געוואלדיג גוטע פראגראם פאר דאס געניסן פון ניו יארק׳ס פארמערס און איינוואוינער וועלכע נויטיגן זיך  
  אין פרישע עסנווארג פראדוצירט ביי אונז אין סטעיט. די צוגעגעבענע פינאנצירונג וועט געבן גרינגע 

פראדוצירטע עסנווארג, אריינגערעכנט דעירי פראדוקטן, און פארזיכערן -צוגענגליכקייט צו ארטיג 
אנגייענדע מארקעט געלעגנהייטן פאר דער פַארם קאמיוניטי אין דער צייט וואס אונזער סטעיט ערהוילט 

דער גאווערנער    זיך פון א שווערע יאר. ניו יארק פארם ביורא קאמענדירט דער אנגייענדע שטיצע דורך
   " און סטעיט לעגיסלאטור פאר דער ווערטפולער פראגראם.

  
׳נָאריש ניו יארק׳ זעצט פאר  " עקזעקיוטיוו דירעקטאר דען איגען האט געזאגט, "NYSפיעדינג "

נייטיגע שטיצע צו ניו יארקערס אויסגעשטעלט צו הונגער. דער ערנערונג  -ווייטער צוצושטעלן העכסט
- פראגראם גיבט הויך "נָאריש ניו יארק"אינקאם ניו יארקערס איז באדייטנד, און -מאנגל פאר לָאו

האט באהאפטן  "נָאריש ניו יארק" דער מאנגל.  פראדוצירטע עסנווארג צו אדרעסירן-קוואליטעט ניו יארק
פַארמערס, עסנווארג קאמערן, און די הונגעריגע אין אן עפעקטיווע און פראדוקטיווע פראגראם. מיר  

קוקן ארויס צו אן ענדגילטיגע פולער ערהוילונג פון ניו יארק׳ס אגריקולטור סעקטאר און עסנווארג  
  "וויכטיג.-נע ערהוילונג וועט זיין קריטישאינדוסטריע; אנגייענדע שטיצע פאר יע 

  
מיר  " או לעסלי גארדאן האט געזאגט, - אי- פרעזידענט און סי " פוד בענק פאר ניו יארק סיטי"

שטאלצירן זיך צו זיך מיטצוטיילן מיט אונזער סטעיט פירער וועלכע זענען איבערגעגעבן צו באהעפטן ניו 
וועלכע האלטן אן ווייטער  " נָאריש ניו יארק"יט פראגראמען ווי יארקערס צו נייטיגע עסנווארג רעסורסן מ

. מיר ווייסן "סופ קיטשענס"פארשטערקערן אונזער אויסגעצייכנטע נעטווארק פון עסנווארג קאמערן און 
פון ערוועלטע באאמטע א   נויט לענגאויס אונזער סטעיט פארלאנגט פירער- אז באקעמפען עסנווארג

דענען איין אלע ניו יארקערס זיך צו פארבינדן מיט זייערע לאקאלע עסנווארג  גאנץ יאר און מיר לא
  " קאמערן און זיי צו שטיצן דעם הונגער אקציע מאנאט און דערנאך.

  



  עסנווארג קאמער פון צענטראל ניו יארק עקזעקיוטיוו דירעקטאר קערען בעלטשער האט געזאגט,
עט יעדן טאג צו שפייזן די וואס זענען הונגעריג.  עסנווארג קאמער פון צענטראל ניו יארק ארב"

איז א געלעגנהייט צו העלפן מענטשן אין אונזערע קאמיוניטיס דורך   "נָאריש ניו יארק"פינאנצירונג דורך 
יעריגע היסטאריע -36עסנווארג אויסטיילונגען פון דעירי און אגריקולטור פראדוקטן. אין לויף פון אונזער 

איניציאטיוו טוט  "נָאריש ניו יארק" טארקע אגריקולטור מיטארבעטשאפטן און דער האבן מיר געשאפן ש
ארויסהייבן די פארבינדונגען. מיר זענען דאנקבאר פאר די אנגייענדע שטיצע פון גאווערנער קעטי האקול  
און דער ניו יארק סטעיט אגריקולטור און מארקעטס דעפארטמענט דורכאויס הונגער אקציע מאנאט און  

דורכאויס דעם יאר בשעת מיר זעצן פאר ווייטער צו נאוויגירן די עקאנאמישע איינפלוסן וואס דער  
  " פאנדעמיע האט געשאפן.
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