
 
 الحاكمة كاثي ھوشول   9/20/2021 للنشر فوًرا:

 
 

) الستبدال الطعام المفقود  SNAPالحاكمة ھوشول تعلن عن توفیر المساعدة لمتلقي برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلي (
  أثناء إعصار إیدا

  
  سكان مقاطعات مدینة نیویورك وناساو وسوفولك وویستشستر مؤھلون للحصول على مزایا االستبدال

  
  في تلك المجتمعات المسموح لھم مؤقتًا بشراء أغذیة جاھزة مع مزایا  SNAPمتلقو برنامج 

  
) في SNAPأعلنت الحاكمة كاثي ھوشول الیوم أن المساعدة متاحة لمساعدة متلقي برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة (

مدینة نیویورك ولونغ آیالند وویستشیستر لتعویض فقدان الطعام نتیجة النقطاع التیار الكھربائي والفیضانات الناجمة عن  
مؤقتًا لشراء األطعمة  SNAPباإلضافة إلى ذلك، سیتمكن سكان تلك المجتمعات من استخدام مزایا برنامج إعصار إیدا. 

  الساخنة والجاھزة. 
  

"یستمر انقطاع التیار الكھربائي واألضرار التي سببھا إیدا في التأثیر على عشرات اآلالف من األسر في نیویورك، ونحن 
قالت الحاكمة  قادرة على وضع الطعام على المائدة أثناء تعافیھا من ھذه العاصفة الرھیبة،"  بحاجة إلى التأكد من أن العائالت

"ستساعد ھذه المساعدة من الحكومة الفیدرالیة سكان نیویورك على شراء الطعام وإطعام عائالتھم في أعقاب حدث   ھوشول.
البدیلة للمساعدة في   SNAPعلى مزایا برنامج طقس مدمر. أشجع األفراد واألسر المتضررة على التقدم بطلب للحصول 

 ضمان تلبیة احتیاجاتھم الغذائیة أثناء تنقلھم في ھذا الوقت الصعب." 
  

البدیلة على جمیع مقاطعات مدینة نیویورك وناساو وسوفولك وویستشیستر، وھي المناطق   SNAPتقتصر مزایا برنامج 
  من سبتمبر بسبب األمطار الغزیرة التي خلفتھا بقایا إعصار إیدا. األكثر تضرًرا من الفیضانات المفاجئة في األول

  
الذین تلف طعامھم نتیجة الفیضانات أو انقطاع التیار الكھربائي أو أي أضرار أخرى تسببت فیھا   SNAPیمكن لمتلقي 

مخصصات   الخاصة بھم في أغسطس، بما في ذلك SNAPالعاصفة الحصول على مزایا بدیلة تصل إلى مبلغ مزایا 
SNAP  للطوارئ، وھي میزة إضافیة تضمن استمرار متلقيSNAP  في الحصول على أقصى فائدة شھریة أثناء
  الجائحة. 

  
"سنعمل عن كثب مع المسؤولین المحلیین لضمان إصدار مزایا قال مایك ھاین، مفوض مكتب المساعدة المؤقتة واإلعاقة ، 

البدیلة لألسر المؤھلة في الوقت المناسب. من األھمیة بمكان أن یتمكن سكان نیویورك المتضررون من  SNAPبرنامج 
  إعصار إیدا من إطعام أنفسھم وأسرھم أثناء بدء عملیة التعافي من العاصفة." 

  
نة نیویورك وناساو وسوفولك وویستشیستر الذین یعتقدون أنھم قد یكونوا مؤھلین للحصول  یجب على سكان مقاطعات مدی 

ت ، إلى إدارة المقاطعة لمكتب الخدماھناالبدیلة إعادة النموذج الموقع والمكتمل الذي یتم العثور علیھ  SNAPعلى مزایا 
أكتوبر. الطلب متاح أیًضا بعدة لغات أخرى على   1في مدینة نیویورك بحلول  SNAPاالجتماعیة أو مركز برنامج 

https://otda.ny.gov/programs/applications / .  
  

لشراء األطعمة الساخنة    SNAPفي ھذه المجتمعات اآلن أیًضا استخدام مزایا برنامج  SNAPیمكن لمتلقي برنامج 
أكتوبر. تم إجالء العدید من السكان إلى المالجئ أو غیرھا من ترتیبات اإلسكان المؤقتة بسبب انقطاع   3والجاھزة حتى 
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ھم غیر قادرین على تخزین الطعام والوصول إلى  التیار الكھربائي المستمر واألضرار التي لحقت بمنازلھم. كما أن العدید من
  عادة من شراء األطعمة الساخنة والجاھزة مع مزایاھم. SNAPمرافق الطھي. یُمنع متلقو برنامج 

  
یمكن العثور على معلومات حول كیف یمكن لسكان نیویورك المتضررین من إعصار إیدا تلبیة احتیاجاتھم األساسیة، بما في 

، والمساعدة العامة والمساعدة في حاالت الطوارئ، على:  SNAPدم بطلب للحصول على برنامج ذلك كیفیة التق
-basic-etingresources/me-response-and-relief-https://www.governor.ny.gov/governors

eedsn.  
  

 ###  
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