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גאווערנאר קעטי האוקאל

גאווערנאר האוקאל אנאסירט הילף צו באקומען פאר די וועלכע באקומען  SNAPצו ערזעצן עסן
פארלוירן דורכאויס האריקעין איידע
איינוואוינער פון ניו יארק סיטי ,נעסאו ,סופאלק און וועסטשעסטער קאונטיס זענען בארעכטיגט
פאר ערזאץ פון בענעפיטן
די וועלכע באקומען  SNAPאין די קאמיוניטיס וועלן צייטווייליג ערלויבט זיין צו קויפן גרייטע עסן
מיט בענעפיטן
גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט אז הילף איז דא צו באקומען צו העלפן מענטשן וועלכע
באקומען סאָ פּלעמענטעל נוּטרישען הילף פראגראם ) Supplemental Nutrition Assistance
] Program, SNAPפוּד סטעמפּס[( אין ניו יארק סיטי ,לאנג איילענד און וועסטשעסטער צו ערזעצן די
עסן וואס איז פארלוירן געווארן אלץ רעזולטאט פון די בלעקאַ וטס און פארפלייצונגען געברענגט דורך
האריקעין איידע .חוץ פון דעם ,וועלן איינוואוינער פון די קאמיוניטיס אויך צייטווייליג קענען נוצן זייערע
 SNAPבענעפיטן צו קויפן הייסע און גרייטע עסן.
"די בלעקאַ וטס און שאדן וואס איידע האט אנגעברענגט האבן ווייטער א השפעה אויף צענדליגע טויזנטע
ניו יארקע פאמיליעס ,און מיר דארפן זיכער מאכן אז פאמיליעס קענען שטעלן עסן אויפן טיש אין די צייט
וואס זיי ערהוילן זיך פון די שרעקליכע שטורעם" ,האט גאווערנאר האוקאל געזאגט" .די הילף פון די
פעדעראלע רעגירונג וועט העלפן ניו יארקער קויפן עסן און שפייזן זייערע פאמיליעס נאכפאלגנדיג די
שרעקליכע וועטער אינצידענט .איך ערמוטיג מענטשן און פאמיליעס וועלכע זענען באטראפן געווארן צו
אפּלייען פאר ערזעצטע  SNAPבענעפיטן צו העלפן פארזיכערן אז זייערע ערנערונג געברויכן ווערן
נאכגעקומען אין די צייט וואס זיי גייען דורך די שווערע צייט".
די ערזעצטע  SNAPבענעפיטן זענען באגרעניצט צו גאנץ ניו יארק סיטי און צו נעסאו ,סופאלק און
וועסטשעסטער קאונטיס – די געגנטער וועלכע זענען די שווערסטע באטראפן געווארן דורך די
פלוצלינגדיגע פארפלייצונגען אום סעפטעמבער  1געברענגט דורך שווערע רעגנס פון די
איבערבלייבענישן פון האריקעין איידע.
מענטשן וואס באקומען  SNAPוועמענס עסן איז פארדארבן געווארן צוליב די פארפלייצונגען,
בלעקאַ וטס אדער אנדערע שאדנס אנגעברענגט דורך די שטורעם ,קענען באקומען ערזאץ בענעפיטן
אזויפיל ווי די סומע פון זייער אוגוסט  SNAPבענעפיטן ,אריינרעכענענדיג די  SNAPעמערדזשענסי
עלאַ טמענט – א צוגעקומענע בענעפיט וואס האט פארזיכערט אז מענטשן וועלכע באקומען  SNAPזאלן
ווייטער באקומען די מאקסימאלע חודש'ליכע בענעפיטן דורכאויס די פאנדעמיע.
אפיס פון צייטווייליגע און דיסאביליטי הילף ) Office of Temporary and Disability
 (Assistanceקאמישאנער מייק היין האט געזאגט" ,מיר וועלן ארבעטן צוזאמען מיט לאקאלע
בעאמטע צו זיכער מאכן אז די  SNAPערזאץ בענעפיטן ווערן געגעבן פאר בארעכטיגטע פאמיליעס

אויף א צייטליכע פארנעם .עס איז קריטיש וויכטיג אז ניו יארקער וועלכע זענען באטראפן געווארן פון
האריקעין איידע זאלן קענען שפייזן זיך אליין און זייערע פאמיליעס אין די צייט ווען זיי הויבן אן די
פראצעדור פון זיך ערהוילן פון די שטורעם".
איינוואוינער פון ניו יארק סיטי ,נעסאו ,סופאלק און וועסטשעסטער קאונטיס וועלכע גלויבן אז זיי זענען
מעגליך בארעכטיגט פאר ערזאץ  SNAPבענעפיטן מוזן צוריקשיקן אן אונטערגעשריבענע און
אויסגעפילטע בויגן ,וואס געפונט זיך דא ,צו זייער קאונטי דעפארטמענט פון סאָ ושעל סערוויסעס אפיס
אדער צו די  SNAPצענטער אין ניו יארק סיטי ביז אקטאבער  .1די אפליקאציע איז אויך דא צו באקומען
אין עטליכע אנדערע שפראכן ביי .https://otda.ny.gov/programs/applications
מענטשן וועלכע באקומען  SNAPאין די קאמיוניטיס קענען יעצט אויך נוצן זייערע  SNAPבענעפיטן צו
קויפן הייסע און גרייטע עסן ביז אקטאבער  .3פילע איינוואוינער זענען עוואקואירט געווארן צו שעלטערס
אדער צו אנדערע צייטווייליגע וואוינונגען צוליב די אנגייענדע בלעקאַ וטס און שאדנס צו זייערע היימער.
פילע קענען אויך נישט אוועקלייגן עסן און האבן נישט קיין צוטריט צו א געהעריגע קאך .מענטשן וועלכע
באקומען  SNAPזענען געווענטליך פארבאטן פון קויפן הייסע און גרייטע עסן מיט זייערע בענעפיטן.
אינפארמאציע איבער וויאזוי ניו יארקער וועלכע זענען באטראפן געווארן פון האריקעין איידע קענען
נאכקומען זייערע געברויכן ,אריינרעכענענדיג וויאזוי צו אפּלייען פאר  ,SNAPפובליק הילף און
עמערדזשענסי הילף ,קען מען טרעפן בייhttps://www.governor.ny.gov/governors-relief-and- :
.response-resources/meeting-basic-needs
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