
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2021/ 11/16 للنشر فوًرا:

 

 

  مليون دوالر في نوفمبر  230الحاكمة هوكول تعلن عن مساعدات غذائية إضافية لنيويورك بقيمة 
  

  sعلى أعلى مستوى من المزايا الغذائية SNAP ستحصل كافة األسر المؤهلة لبرنامج
  

  مليار دوالر من المعونات الغذائية التكميلية حتى اآلن هذا العام 2.2تم توزيع أكثر من 
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن جميع سكان نيويورك المسجلين في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية سيحصلون على  
الحد األقصى المسموح به من المعونات الغذائية لشهر نوفمبر. ستتلقى جميع األسر المشاركة في برنامج المساعدة الغذائية 

مخصصات تكميلية في وقت الحق من  -ألسر المستفيدة من المعونات بالحد األقصى باإلضافة إلى ا -( SNAPالتكميلية )
  مليون دوالر. 230هذا الشهر، وبذلك يصل التمويل الفدرالي القتصاد الوالية إلى حوالي 

  
. "من ولقالت الحاكمة هوك"ال ينبغي ألي مواطن من سكان نيويورك أن يواجه احتمالية الجوع وانعدام األمن الغذائي،" 

المستحيل أن يركز األطفال في الدراسة وأن ينجح الكبار إذا كانوا قلقين بشأن مصدر وجبتهم التالية. ستساهم هذه المساعدات  
الغذائية التكميلية في ضمان قدرة كل فرد في هذه الوالية على تغطية نفقاته وتوفير ما يكفي من الطعام على المائدة إلعالة  

  نفسه وأسرته." 
  
ن المفترض أن ترى األسر المستفيدة من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية في جميع المقاطعات خارج مدينة نيويورك هذه م

نوفمبر. ومن المفترض أن تتلقى هذه األسر المستفيدة من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية  19المعونات من اآلن وحتى 
  طعات الخمس المعونات الخاصة في الفترة ما بعد اليوم وحتى نهاية نوفمبر.في منطقة مدينة نيويورك ذات المقا

  
سيتم توفير ملحق المساعدة الطارئة لألسر التي ال تتلقى عادةً الحد األقصى المسموح به من المعونات شهريًا في برنامج 

ات المؤقتة والمتعلقة باإلعاقة. سوف تتلقى تلك  وهو برنامج ممول فيدراليًا يديره مكتب المعون -المساعدة الغذائية التكميلية 
  دوالًرا. 95األسر التي تقترب بالفعل من مستوى اإلعانة أو عند الحد األقصى منه دفعة تكميلية ال تقل عن 

  

"تستمر المعونات الغذائية  (:OTDAقالت باربرا جين نائبة الرئيس التنفيذي لمكتب المعونات المؤقتة والمتعلقة باإلعاقة )
التكميلية في لعب دور مهم في مساعدة سكان نيويورك على تجنب انعدام األمن الغذائي. مع استمرارنا في التغلب على أزمة  

  لمعونات بمثابة سد فجوة مهمة لمساعدة األسر المتعثرة في تغطية نفقاتها." الصحة العامة المستمرة، تظل هذه ا

  
كما هو الحال في األشهر السابقة، ستُحول المدفوعات مباشرةً إلى حساب التحويل اإللكتروني للمعونات الحالي للمستفيدين 

ويمكن الحصول عليها باستخدام بطاقة حساب التحويل اإللكتروني للمعونات الحالية الخاصة بهم. ومثل المعونات العادية من 
ة، يمكن استخدام المعونات التكميلية لشراء الطعام من متاجر الطعام المعتمدة للبيع بالتجزئة. برنامج المعونة الغذائية التكميلي

  وسيتم ترحيل أي معونات غير مستخدمة من برنامج المعونة الغذائية التكميلية تلقائيًا إلى الشهر التالي.
  

في ظل استمرار تأثير جائحة  SNAPالتكميلية يواصل سكان نيويورك االعتماد بشكل كبير على برنامج المعونة الغذائية 
(19-COVID.على حياتهم اليومية )  مليون مستلم من المستفيدين   2.77، كان هناك أكثر من 2021اعتباًرا من سبتمبر

  من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية في جميع أنحاء الوالية.
  



دوالر في النشاط االقتصادي وفقًا لدراسة فدرالية   1.54يمكن أن يُول ِّد كل دوالر يُستثمر في المعونات الغذائية ما يصل إلى 
مليار دوالر  1دد تأثير برنامج المساعدة الغذائية التكميلية على االقتصاد األمريكي. كما وجدت الدراسة أيًضا أن استثمار تح

  وظيفة على الصعيد الوطني.  13,560الجديدة يمكن أن يدعم ما يقرب من  SNAPإضافي في مزايا 
  

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول معونات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية في حاالت الطوارئ، بما في ذلك  
. يمكن أن يتحقق سكان نيويورك من أهليتهم لالستفادة من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية هناإجابات األسئلة الشائعة، 

  .mybenefits.ny.govوتقديم الطلبات عبر اإلنترنت من خالل زيارة 
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