
 
 الحاكمة كاثي هوكول    10/2021/ 4 للنشر فوًرا:

 

 

( من المتشردين SNAPالحاكمة هوكول توقع على تشريع لمساعدة متلقي برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )
  والمعوقين والمسنين لشراء وجبات جاهزة 

  
( برنامج وجبات المطاعم على مستوى الوالية؛ يفوض مكتب المعونات المؤقتة S.64 / A.1524يُنشئ التشريع )

( لكي يتمكن USDA( على التقدم بطلب للحصول على موافقة وزارة الزراعة األمريكية )OTDAوالمتعلقة باإلعاقة )
  من شراء األغذية الجاهزة  SNAPمتلقي برنامج  

  
على استخدام مخصصاتهم   SNAPيساعد التشريع متلقي برنامج  بمجرد موافقة وزارة الزراعة األمريكية، سوف

  لألغذية الجاهزة أو الساخنة من المطاعم والمحالت الجاهزة المشاركة. 
  

الناجحة للتغذية   Nourish New Yorkمليون دوالر، استناًدا إلى مبادرة  25تطلق برنامج صمود المطاعم بقيمة 
  بإطعام العائالت المحتاجة تحفيًزا للمطاعم المتعثرة وهي تقوم

  
  للمشاركة في برنامج صمود المطاعم اعتباًرا من اليوم  هنايمكن للمطاعم التقدم بطلب 

  
( لتأسيس برنامج وجبات المطاعم على مستوى الوالية S.64 / A.1524وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم التشريع )

ِّض التشريع مكتب المعونات المؤقتة والمتعلقة باإلعاقة التقدم  SNAPكجزء من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، أو  . يفو 
  SNAPبرنامج  بطلب للحصول على موافقة وزارة الزراعة األمريكية إلقرار البرنامج، والذي من شأنه أن يسمح لمتلقي

من المشردين والمسنين والمعوقين استخدام مخصصاتهم من الطعام الجاهز أو الساخن من المطاعم المشاركة. وقعت  
   أكتوبر. 4الحاكمة هوكول هذا التشريع في مركز براونزفيل الترفيهي في بروكلين بنيويورك في 

  
مليون دوالر لتوفير اإلغاثة لصناعة المطاعم التي ال تزال  25كما أعلنت الحاكمة عن إطالق برنامج صمود المطاعم بقيمة 

سوف يستند البرنامج، الذي اقترحه المجلس التشريعي، على مبادرة  (.COVID-19تواجه تحديات شديدة من جائحة )
Nourish New York .ويل لشبكة نيويورك لبنوك الطعام ومقدمي الطعام في حاالت  سيوفر البرنامج التم الناجحة

  الطوارئ لشراء وجبات جاهزة من مطاعم نيويورك وتسليمها إلى العائالت المحتاجة.
  

"من غير المعقول أن العديد من السكان يكافحون للحصول على ما يكفي من الطعام إلطعام أسرهم في والية مزدهرة مثل 
إنشاء برنامجين للمطاعم لمساعدة سكان نيويورك  -"اإلجراءات الحيوية التي نتخذها  اكمة هوكول.قالت الح نيويورك،"

ستعمل جنبًا إلى جنب لوضع الطعام  - األكثر ضعفًا على إطعام أنفسهم ومساعدة المطاعم على التعافي من هذا الوباء الرهيب 
ا الوباء في التأثير على محافظ ومنازل عدد كبير من سكان على المائدة في المنازل في جميع أنحاء الوالية. يستمر هذ 

  نيويورك، ونحن نتخذ جميع اإلجراءات لمساعدتهم على إعالة أنفسهم وأحبائهم." 
  

توضح اإلجراءات التي تتخذها الحاكمة هوكول اليوم للعائالت والمطاعم التي تتعافى من  " قال نائب الحاكم بريان بنيامين:
لألطعمة الجاهزة أو  SNAP( أن والية نيويورك هنا من أجلهم. إن توسيع أهلية مخصصات برنامج COVIDمرض )

ر الدعم الالزم لألعمال التجارية  الساخنة في المطاعم المشاركة سيساعد في إطعام العائالت المحتاجة في نيويورك مع توفي
مليون دوالر، والذي أيَّدته في مجلس  25المحلية المتعثرة. إلى جانب إطالق برنامج صمود المطاعم الذي تبلغ تكلفته 

  الشيوخ، سيقطع هذا شوًطا طويالً في تعزيز تعافينا نحو نيويورك أكثر إنصافًا."

https://agriculture.ny.gov/restaurantresiliency


  
لوالية، بمجرد الموافقة عليه من قبل وزارة الزراعة األمريكية، لمتلقي برنامج  سيسمح برنامج وجبات المطاعم على مستوى ا

SNAP .باستخدام مخصصاتهم لألطعمة الجاهزة أو الساخنة من المطاعم المشاركة والوجبات الجاهزة بأسعار مخفضة  
  

في والية نيويورك استخدام مخصصاتهم لشراء سلع   SNAPقبل التوقيع على هذا التشريع، لم يكن بإمكان متلقي برنامج 
أدى هذا إلى منع العديد من السكان الذين ال يمكنهم الوصول إلى الطهي أو إعداد الطعام بمفردهم من استخدام  جاهزة.

  ل على السكان المشردين والمعوقين وكبار السن.. هذا يؤثر في المقام األوSNAPمخصصات برنامج 
  

"سينتج عن التشريع الذي يتم التوقيع  قالت السيناتورة روكسان بيرسود، رئيسة لجنة الخدمة االجتماعية بمجلس الشيوخ: 
ويورك الذين  عليه اليوم في نهاية المطاف المزيد من خيارات الوجبات الساخنة لكبار السن أو المعوقين أو المشردين في ني

إما يفتقرون إلى مرافق الطهي األساسية أو غير قادرين جسديًا على إعداد الطعام. ال يوجد تمييز في انعدام األمن الغذائي، 
ويجب أن تكون جميع الخيارات متاحة لجيراننا األكثر ضعفًا. أشكر الحاكمة هوكول على توقيع هذا التشريع المهم وأيًضا  

( في  COVID-19تسبب مرض ) مليون دوالر الممول من ميزانية هذا العام. 25مطاعم بقيمة لنشر برنامج صمود ال
تعريض مؤسسات الخدمات الغذائية في والية نيويورك للخطر؛ سيساعد هذا البرنامج المطاعم على إعانة جيراننا في  

  مواجهة الجوع."

  

"لقد أدى الوباء إلى زيادة انعدام األمن الغذائي بشكل كبير في واليتنا. هذا قالت عضوة المجلس التشريعي كارينز رييس:  
من الغذائي هو شيء رأيته في منطقتي وحتى انه يتعاظم بالنسبة لسكاننا المسنين والمعوقين والمشردين. التهديد بانعدام األ

لهذا السبب قدمت هذا القانون وعملت على تمريره في المجلس التشريعي، حتى تتمكن نيويورك من االنضمام إلى برنامج  
ويمكنهم تلقي الطعام الجاهز أو الساخن  SNAPا من برنامج وجبات المطاعم. إنه يضمن استيعاب المستفيدين األكثر ضعفً 

  كل ذلك مع تقديم يد المساعدة للمطاعم التي ال تزال تتعافى." - من المطاعم المشاركة 

  

"لقد صدم الوباء صناعة المطاعم في والية نيويورك من خالل فرض   قال عضو المجلس التشريعي روبرت جيه رودريغيز:
ضغوط غير مسبوقة على إيراداتها، حيث تكافح المجتمعات المهمشة في جميع أنحاء الوالية مع انعدام األمن الغذائي. في  

ام المحتاجين في  مواجهة المحن الكبيرة، ابتكر أصحاب المطاعم طرقًا بارعة لخدمة عمالئهم وحماية موظفيهم وإطع
لم تمر هذه الجهود دون أن يالحظها أحد، وسيوفر لهم برنامج تنشيط المطاعم الموارد لمواصلة هذا العمل. أنا   مجتمعاتهم. 

ممتن ألن الوالية وسعت شبكة األمان الخاصة بها وشرعت في برنامج من شأنه أن يساعد المطاعم على الحفاظ على أعمالها 
لمجتمعات التي تكافح انعدام األمن الغذائي وتوفر وجبات الطعام لمن هم في أمس الحاجة إليها من  مع تلبية احتياجات ا

  جيراننا."
  

من وزارة الصحة   22-2021سيقدم برنامج صمود المطاعم التمويل الذي تم تمريره كجزء من ميزانية والية نيويورك 
يمكن االطالع على قائمة بنوك   بوالية نيويورك إلى شبكة نيويورك المكونة من عشرة بنوك طعام في جميع أنحاء الوالية.

  .هنا  الطعام ومناقصاتهم
  

سيعمل مقدمو الطعام في حاالت الطوارئ بشكل مباشر مع المطاعم التي تعتبر مؤهلة للبرنامج من قبل وزارة الزراعة 
، وأن تكون MyPlate.govاد وجبات تتوافق مع معايير  واألسواق بوالية نيويورك. سيحتاجون إلى إظهار القدرة على إعد 

متطلبات الترخيص لديهم محدثة، وأن يجتازوا جميع عمليات الفحص الصحي. يتم تشجيع المطاعم على المشاركة من اجل  
  .هنا  استخدام مكونات نيويورك حيثما أمكن ذلك. يمكن العثور على معلومات إضافية وطلب التقدم للبرنامج

  
نجاًحا باهًرا في قدرته على   Nourish New York"حقق برنامج  قال ريتشارد أ. بول، مفوض وزارة الزراعة بالوالية:

تلبية احتياجات العائالت التي وجدت نفسها في حاجة إلى مساعدة غذائية أثناء الوباء وتقديم اإلغاثة لمزارعينا الذين يكافحون 
كنموذج لمساعدة مطاعمنا اآلن، سنتمكن من الوصول إلى  Nourish New Yorkباستخدام  مع فقدان األسواق الرئيسية.

  من سكان نيويورك وتوفير قاعدة عمالء ثابتة لمطاعمنا لمساعدتهم على تجاوز هذه األوقات الصعبة المستمرة."المزيد 
  

"يعد انعدام األمن الغذائي إحدى قضايا الصحة العامة التي أبرزتها جائحة   قال مفوض وزارة الصحة الدكتور هوارد زوكر:
(COVID-19 بشكل خاص. كان برنامج )Nourish New York  حاسًما في تقديم المساعدة واإلغاثة طوال الوباء

https://agriculture.ny.gov/system/files/documents/2021/10/restaurantresiliencyprogramawards.pdf
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ب في مكافحة انعدام  ويواصل عمله الرائع ليس فقط لمساعدة العائالت ولكن إلحياء صناعة المطاعم. أنا فخور بالعمل الدؤو
  األمن الغذائي والمساعدة في ضمان تمتع أسر نيويورك بصحة أفضل وأقوى من ذي قبل.

  

"في وزارة الخدمات االجتماعية بمدينة نيويورك، قمنا بتنفيذ   قال مفوض وزارة الخدمات االجتماعية ستيفن بانكس:
مجموعة من اإلصالحات التي سهلت على سكان نيويورك الوصول إلى الموارد والفوائد التي يحتاجون إليها، عندما  

وسيع شبكة  يحتاجون إليها، بما في ذلك عبر تطبيق اإلنترنت / الهاتف المحمول. نحن ندعم بكل إخالص جهود الوالية لت 
ونتطلع إلى تنفيذ هذا التغيير التدريجي،   -األمان االجتماعي من خالل إضافة المزيد من الخيارات وزيادة إمكانية الوصول 

  والذي سيوفر لعمالئنا مزيًدا من الخيارات والمرونة، مع دعم الشركات الصغيرة التي تعمل بجد في مدينتنا.
  

"إن ربط سكان نيويورك بالمساعدات الغذائية التي يحتاجونها هو أحد  غاري جنكينز:( HRAقال مدير الموارد البشرية )
أهم أولوياتنا ومسؤولية نأخذها على محمل الجد. نحن فخورون بأن نكون جزًءا من هذا الجهد إلدخال إصالحات منطقية  

يين سكان نيويورك الذين نخدمهم. نثني على  على هذا البرنامج الحيوي، والتي لن تؤدي إال إلى زيادة الخيارات المتاحة لمال
الحاكمة ووالية نيويورك الغتنام هذه الفرصة لإلصالح، والتي تجلب بشكل استراتيجي العديد من أصحاب المصلحة 

  الرئيسيين إلى الطاولة."
  

مبتكرة ومدروسة لدعم  "يقدم هذا التشريع طريقة قال أندرو ريغي، المدير التنفيذي لتحالف الضيافة في مدينة نيويورك:
سكان نيويورك الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من خالل الوصول إلى الطعام الساخن والتغذية من المطاعم، مع توفير  

اإلغاثة لهذه المطاعم، ومعظمها عبارة عن شركات صغيرة، والتي دمرها الوباء ماليًا وتكافح من أجل التعافي. نشيد 
  قيادتها في التوقيع على هذا التشريع المهم والبرنامج الجديد ليصبح قانونًا." بالحاكمة هوكول ل

  
-COVID"لقد تركت تداعيات مرض )  قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية لجمعية مطاعم مدينة نيويورك ميليسا فليشوت:

( العديد من سكان نيويورك في أوضاع مالية صعبة، غير متأكدين من مصدر وجبتهم التالية. لكن الوباء علمنا أنه من  19
خالل العمل معًا، يمكن لسكان نيويورك تحقيق أشياء عظيمة. يعد برنامج صمود المطاعم طريقة مبتكرة الستخدام هذا 

ذين يعانون من انعدام األمن الغذائي واألفراد الرائعين في صناعة المطاعم التعاون نفسه لمواءمة احتياجات سكان نيويورك ال
في نيويورك التي ال تزال تكافح للمضي قدًما معًا. شكًرا للحاكمة هوكول، والمفوض بول، وعضو الجمعية العامة 

المصلحة لضمان تنفيذ ذلك رودريغيز، وقادتنا التشريعيين على ابتكار هذا البرنامج ونتطلع إلى العمل مع جميع أصحاب 
  بشكل فعال لصالح سكان نيويورك وصناعة المطاعم لدينا."

  

 Nourish New York"يواصل برنامج   :Feeding New York Stateقال دان إيغان، المدير التنفيذي لمؤسسة 
دعم ثالثة ماليين من سكان نيويورك الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية باإلضافة إلى صناعة المواد الغذائية في  

الحتضان قطاع المطاعم، الذي يتمتع بموقع فريد لتقديم وجبات   Nourish NYنيويورك. مع هذا اإلعالن، تتوسع مبادرة 
د بقيادة الحاكمة هوكول هنا، ونتطلع إلى توسيع نطاق عملنا الجماعي الرائع مع  جاهزة عالية الجودة لجيراننا المحتاجين. نشي

  وزارة الزراعة واألسواق."
  

( مدى  COVID-19"أظهرت لنا جائحة ) قالت د. ديبي المنتصر، الشريكة المؤسسة لجمعية التجار اليمنيين األمريكيين:
لقد أثر الوباء بشكل كبير على كبار السن  ألمر باألمن الغذائي.ضعف مجتمعاتنا في جميع أنحاء الوالية عندما يتعلق ا

لقد شاهدت شركاتنا ومحالت الوجبات الجاهزة والمطاعم في جميع أنحاء الوالية في هذا األمر   والمعوقين والمشردين لدينا.
بالحاكمة هوكول والمفوض  تشيد جمعية التجار اليمنيين األمريكيين وأعضائها وأنا مباشرة كعاملين أساسيين خالل الوباء.

  ."S.64/A.1524التشريع  على توقيع  بول والسناتورة روكسان بيرسود وعضو الجمعية رودريغيز
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