
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/16/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

מיליאן דאלאר אין צוגעלייגטע עסן הילף פאר ניו יארקער אין   230גאווערנער האקול אנאנסירט 
  נאוועמבער

  
  וועלן באקומען די מאקסימום סומע פון עסן בענעפיטן SNAPאלע פאמיליעס וועלכע באקומען 

  
ביליאן דאלאר אין צוגעלייגטע עסן בענעפיטן זענען אויסגעטיילט געווארן ביז היינט  2.2מער פון 

  דעם יאר
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז אלע ניו יארקער וועלכע זענען איינגעשריבן אין דעם  
 ,Supplemental Nutrition Assistance Program'סָאּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם' )

SNAP )–  'וועלן באקומען די מאקסימום סומע אין עסן   –אין די פארגענגענהייט גערופן 'פּוד סטעמּפס
אריינרעכענענדיג די וועלכע   –  SNAPבענעפיטן פאר נאוועמבער. אלע הויזגעזינדער וועלכע באקומען 

טער דעם  וועלן באקומען א צוגעלייגטע סומע שפע  –באקומען שוין יעצט די העכסטע סומע בענעפיטן 
מיליאן דאלאר אין פעדעראלע געלטער אריין אין די סטעיט'ס  230חודש, אריינגיסנדיג בערך  

  עקאנאמיע.
  

"קיין איין ניו יארקער זאל נישט דארפן זיך פארמעסטן מיט די מעגליכקייט פון הונגער און עסן  
קינדער זיך צו   "עס איז נישט מעגליך פאר האט גאווערנער האקול געזאגט.אומזיכערהייט", 

קאנצעטרירן אויף סקול און פאר ערוואקסענע צו זיין סוקסעספול אויב זיי זענען באזארגט פון וואו זייער  
קומענדיגע מאלצייט וועט קומען. די צוגעלייגטע עסן הילף וועט העלפן זיכער מאכן אז יעדער איינער אין  

פן טיש צו שטיצן זיך אליין און זייערע  די סטעיט קען לעבן אן חובות און שטעלן גענוג עסן אוי 
  פאמיליעס." 

  
SNAP   הויזגעזינדער אין אלע קאונטיס אינדרויסן פון ניו יארק סיטי דארפן צו זעהן די בענעפיטן צווישן

קאונטי ניו יארק סיטי ראיאן דארפן צו  -הויזגעזינדער אין די פינף SNAP. די 19היינט און נאוועמבער  
  יטן אריינקומען צווישן היינט און די סוף פון די חודש.זעהן זייערע בענעפ

  
די עמערדזשענסי צוגעלייגטע הילף וועט צוגעשטעלט ווערן פאר פאמיליעס וועלכע באקומען נישט  

-א פעדעראל –  SNAPגעווענטליך די מאקסימום בענעפיטן וואס איז מעגליך פער חודש פון  
יילט דורך די סטעיט'ס אפיס פון צייטווייליגע און  ויסגעצאלטע פראגראם וואס ווערט אויסגעטא

(. די פאמיליעס Office of Temporary and Disability Assistance, OTDAדיסעביליטי הילף )
וועלכע זענען שוין סיי ווי אויף די מאקסימום בענעפיט סומע אדער נאענט דערצו וועלן באקומען א  

  .$95נס צוגעלייגטע באצאלונג פון צום ווייניגסט
  

OTDA  ,די צוגעלייגטע עסן  עקזעקיוטיוו דעּפיוטי קאמישאנער בארבארע גווין האט געזאגט"
בענעפיטן טוהען פארזעצן צו שפילן א וויכטיגע ראלע מיטן העלפן ניו יארקער צו פארמיידן עסן  

אומזיכערהייט. אזוי ווי מיר זעצן פאר צו אדורכשוויצן די אנגייענדע פובליק געזונטהייט קריזיס, בלייבן די  



וועלכע מוטשענען זיך צו קענען בלייבן אן  בענעפיטן א וויכטיגע ערלייכטערונג צו העלפן פאמיליעס 
  חובות." 

  
פונקט ווי אין פריערדיגע חודשים, וועלן די באצאלונגען געשיקט ווערן דירעקט צו די עקזיסטירנדע  

( אקאונט פון די פאמיליעס  Electronic Benefit Transfer, EBTעלעקטראנישע בענעפיט טראנספער )
  SNAPטליכע קארטלעך. פונקט ווי די געווענ EBTאון קענען גענוצט ווערן דורך זייערע עקזיסטירנדע 

בענעפיטן, וועלן די צוגעלייגטע בענעפיטן קענען גענוצט ווערן צו קויפן עסן ביי אויטאריזירטע ריטעיל  
בענעפיטן וועלן אויטאמאטיש אריבערגעפירט    SNAPעסן געשעפטן. סיי וועלכע נישט אויסגענוצטע 

  ווערן צו דעם פאלגנדעם חודש.
  

  19-אזוי ווי די קאוויד SNAPניו יארקער וועלכע מוטשען זיך פארלאזן זיך ווייטער גאר שטארק אויף 
זענען געווען מער   2021אום סעפטעמבער   טעגליכע לעבן.-פאנדעמיע טוט ווייטער ווירקן אויף די טאג

  איבער די סטעיט. SNAPמיליאן פאמיליעס וועלכע האבן באקומען  2.77פון  
  

אין   $1.54יעדע דאלאר וואס ווערט אינוועסטירט אין עסן בענעפיטן קענען אויפטרייבן אזויפיל ווי  
  SNAPעקאנאמישע אקטיוויטעט, לויט א פעדעראלע שטודיע וואס האט אויסגערעכנט די השפעה וואס 

  1געלייגטע האט אויף די עקאנאמיע פון די פאראייניגטע שטאטן. די שטודיע האט אויך געפונען אז א צו
דזשאבס  13,560בענעפיטן קענען אויסהאלטן בערך  SNAPביליאן דאלארדיגע אינוועסטירונג אין נאך 

  איבערן לאנד.
  

בענעפיטן,   SNAPאיר קענט געפונען מער אינפארמאציע איבער די עמערדזשענסי צוגעלייגטע 
. ניו יארקער קענען זעהן אויב זיי זענען  דאגעפרעגטע פראגן -אריינרעכענענדיג ענטפערס אויף אפט

און פאר וויפיל זיי זענען בארעכטיגט, און אזוי אויך אּפלייען, דורך די   SNAPבארעכטיגט פאר 
  .mybenefits.ny.govאינטערנעט דורכן באזוכן  

  
###  
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