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الحاكمة كاثي هوكول

الحاكمة هوكول تعلن أنه سيتم توزيع  200,000وجبة على المجتمعات المحتاجة من خالل برنامج صمود المطاعم خالل
موسم األعياد

يعزز المطاعم المتعثرة أثناء
برنامج بقيمة  25مليون دوالر مستمد من مبادرة  Nourish New Yorkالناجحةِّ ،
إطعام العائالت المحتاجة
تمثل المطاعم في البرنامج تنوع مناطق ومجتمعات والية نيويورك
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن برنامج صمود المطاعم في والية نيويورك سيقدم  200,000وجبة لسكان نيويورك
المحتاجين حتى نهاية موسم األعياد .توجد المطاعم المشاركة في البرنامج في جميع مناطق والية نيويورك وتمثل التنوع في
الوالية ،حيث تقوم العديد من المطاعم المشاركة بإعداد وجبات الكوشير والحالل وتمثل األعمال التجارية المملوكة لألقليات
والنساء.
مبتكرا
"ال ينبغي أن تظل أي أسرة جائعة خالل موسم األعياد "،قالت الحاكمة هوكول" .يتخذ برنامج صمود المطاعم نه ًجا
ً
لمساعدة سكان نيويورك في مواجهة انعدام األمن الغذائي والمطاعم التي تكافح أثناء الوباء .تُثبت هكذا برامج روح الكرم
أمرا حاس ًما لنجاح نيويورك".
والتعاون الذي يعد ً
من خالل البرنامج ،تلقت وزارة الزراعة واألسواق عدة مئات من الطلبات من المطاعم حتى اآلن ،جاء أكثر من ثلثها من
أعمال تجارية مملوكة لألقليات والنساء .من بين هذه المطاعم ،تمت الموافقة على  215مطع ًما بما في ذلك  34مطع ًما تعد
وجبات الكوشر والحالل .باإلضافة إلى ذلك ،تمت الموافقة على مطاعم في مناطق كل من بنوك الطعام العشرة في نيويورك،
مما يوضح مدى توسع البرنامج على مستوى الوالية .شاهد قائمة المطاعم التي تمت الموافقة عليها هنا.
تشمل األمثلة على خطط وجبات برنامج صمود المطاعم:
•  ،Barchaنيويورك ،نيويورك 1,400 :وجبة موزعة من خالل  .FACES NY, Incوبنك الطعام في
نيويورك.
 oتشمل الوجبات كرات اللحم البقري بصلصة المارينارا واألرز باألعشاب وسلطة ميسكلون الربيعية
المختلطة؛ والدجاج المقرمش مع البطاطس المهروسة بالزبدة والثوم وسلطة الكرنب مع صلصة الخردل
بالعسل؛ والجباريتو النباتي مع التوستونيس الكبير واألفوكادو والطماطم الناضجة والسبانخ العضوي
والزيتون والخرشوف؛ والدجاج المتوسطي المشوي مع األرز باألعشاب وخضروات جوليان؛ والسمك
المقرمش والبطاطس المهروسة بالكريمة وسلطة سبرينج ميكس؛ وطبق كينوا مع السبانخ العضوي
والحمص والجزر واألفوكادو.
 oتستخدم جميع الوجبات مكونات من مصادر نيويورك.
•  ،Fireside Holdingsمونسي ،نيويورك :سيتم توزيع  7000وجبة كوشر من خالل Tomche
 Shabbosفي مقاطعة روكالند وبنك الطعام اإلقليمي في شمال شرق نيويورك.
 oتشمل الوجبات لحم صدر البقر مع المرق ،وبطاطس يوكون المهروسة ،والفاصوليا الخضراء المدخنة،
وكومبوت الفاكهة؛ وصدر الدجاج والفطر المتنوع واألرز البني مع العدس والفاصوليا والكمثرى
المشوية.

•

•

 oتشمل المكونات التي يتم الحصول عليها من نيويورك البصل والفاصوليا الخضراء والتفاح والفطر
والكمثرى والدجاج.
 Haskell's Seafood Marketو  ،Café, Westhampton Beachنيويورك :سيتم توزيع أكثر
من  500وجبة من خالل  New Direction Servicesو  Food Bank for New York Cityو
.Long Island Cares
 oتشمل الوجبات سمك البورجي والفاصوليا واألرز البني والخضروات؛ وسمك التلفيش بالكاري مع سلطة
القمح والريحان والخضروات؛ وسمك الجهير المخطط مع الكينوا والعدس والخضروات؛ والمانجو
ماهي-ماهي مع األرز البني والخضروات؛ والتونة بالليمون والفلفل مع الكينوا والخضروات؛ وسمك
الراهف بالقمح والريحان مع الخضروات؛ ومحار البحر المحمر مع الكينوا والخضروات؛ والمزيد.
 oتشمل المكونات التي يتم الحصول عليها من نيويورك التونة ،وسمك الراهب ،والمحار البحري،
والبطاطس ،والبقدونس ،واللفت ،والعسل ،وسمك البورجي ،وسمك التلفيش ،وسمك الجهير المخطط،
والزعتر ،والسبانخ ،والمزيد.
 ،Serendipityإثاكا ،نيويورك :سيتم توزيع  500وجبة من خالل  Enfield Food Pantryو Food
 Bankفي المنطقة الجنوبية.
 oتشمل الوجبات :الدجاج مع األرز والفلفل الحلو والبصل والطماطم والثوم والقبار وإكليل الجبل والزعتر؛
والدجاج مع األرز والجزر والسبانخ والكريمة والطماطم المجففة والبصل والثوم وجبن البارميزان؛ ولحم
الخنزير ال ُمسحَّب مع صلصة الشواء والذرة والبطاطس المملحة؛ ونقانق الدجاج مع الكسكس والبصل
والفلفل والجزر وحبوب الحمص والبطاطس والكوسا والقرنبيط والطماطم.
▪ تشمل المكونات من مصادر نيويورك البصل والثوم والقشدة والبطاطا.

يستمر البرنامج في تلقي الطلبات من المطاعم على أساس متجدد وسيستمر في ذلك حتى يتم إنفاق جميع األموال .يمكن
العثور على معلومات إضافية وطلب التقدم للبرنامج من هنا.
قال ريتشارد أ .بول ،مفوض وزارة الزراعة بالوالية" :بدأ برنامج صمود المطاعم لدينا بداية قوية ،حيث وصل إلى سكان
نيويورك المحتاجين في جميع أنحاء الوالية مع توفير قاعدة عمالء ثابتة لمطاعمنا لمساعدتهم على تجاوز هذه األوقات
أشجع المطاعم في جميع أنحاء واليتنا على اتخاذ إجراءات في مجتمعاتهم .شارك في هذا البرنامج الرائع،
الصعبة المستمرةِّ .
وامنح مزارعينا دفعة إضافية باستخدام المكونات المزروعة في نيويورك".
قال جويل بيرج ،الرئيس التنفيذي لشركة " :Hunger Free Americaهذه طريقة رائعة إلطعام الجياع من سكان
نيويورك بالتزامن مع مساعدة المطاعم التي تكافح على االستمرارية في العمل .باالقتران مع مبادرات الحاكمة الحيوية
لتسهيل حصول كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة على مزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية ( )SNAPالممول من
الحكومة الفيدرالية ،سيساعد هذا الجهد في التخلص من الجوع في موسم األعياد الصعب هذا".
قال دان إيغان ،المدير التنفيذي لمؤسسة " :Feeding New York Stateلقد أنتجت قيادة الحاكمة هوكول مع برنامج
صمود المطاعم سياسة عامة مبتكرة حقًا .لقد تمكنا في مجتمع بنك الطعام من إنشاء شراكات جديدة مع المطاعم ،ومن خالل
هذه الشراكات نقدم اآلن آالف الوجبات عالية الجودة كل أسبوع .يستطيع سكان نيويورك الذين يعانون من انعدام األمن
دورا
الغذائي دون أي خطأ من جانبهم االستمتاع بهذه الوجبات عالية الجودة .لقد لعب موظفو وزارة الزراعة واألسواق ً
حاس ًما في كل خطوة على الطريق .برنامج صمود المطاعم ناجح ،ونحن فخورون بأن نكون جز ًءا منه".
قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية لجمعية مطاعم مدينة نيويورك ميليسا فليشوت" :يجسد برنامج صمود المطاعم القوة في
العمل معًا للتغلب على التحديات االقتصادية مع كل وجبة يتم تقديمها وكل مطعم جديد يشارك .هذه المعالم هي جزء من
شكرا للحاكمة هوكول على قيادتها للبرنامج
الزخم الذي تحتاجه مطاعم نيويورك لدعم تعافينا في عالم ما بعد الوباء.
ً
للوصول إلى هذه المعالم .نتطلع إلى مواصلة العمل مع مسؤولي الوالية لضمان الدعم المستدام وطويل األمد لكل من صناعة
المطاعم وجميع سكان نيويورك".

قال جيفري غارسيا ،رئيس جمعية البارات وصاالت المطاعم الالتينية ( Latino Restaurant Bar and
 )Lounge Associationبوالية نيويورك" :يسعدنا أن نتشارك مع الحاكمة هوكول في هذه المبادرة الحاسمة
والمبتكرة التي ستجلب مئات اآلالف من الوجبات لسكان نيويورك خالل موسم األعياد بالتزامن مع ضخ رأس المال الذي
تشتد الحاجة إليه في المطاعم في جميع أنحاء الوالية ،والتي ال يزال الكثير منها يكافح من أجل الثبات في العمل".
قال سكوت ويكسلر ،المدير التنفيذي لمطعم " :Empire State Restaurant & Tavern Associationنحن
متحمسون لرؤية النجاح الذي حققه برنامج صمود المطاعم في وقت قصير منذ إطالقه في تقديم وجبات مغذية لزمالئنا من
سكان نيويورك في جميع أنحاء الوالية .إنه يوفر دفعة حيوية لألعمال التجارية للمطاعم التي تكافح مع التحديات االقتصادية
الناجمة عن الوباء المستمر ،ونحن نشجع بقوة المطاعم في جميع أنحاء نيويورك لالنضمام إلى هذا الجهد".
قال المدير التنفيذي لـ  NYC Hospitality Allianceأندرو ريغي" :يربط هذا البرنامج سريع االستجابة بين المطاعم
المتعثرة والعائالت التي تكافح انعدام األمن الغذائي ،وهو مورد فعال ومؤثر في الوقت المناسب ألولئك الذين تضرروا ماليًا
من جائحة ( .)COVID-19نشيد بالحاكمة هوكول والجمعية التشريعية لقيادتهم في تطوير هذا البرنامج المدروس لتوفير
الطمأنينة لسكان نيويورك في موسم األعياد هذا وتعزيز المطاعم المحلية في جميع أنحاء الوالية".
يوفر برنامج صمود المطاعم الذي تبلغ تكلفته  25مليون دوالر اإلغاثة لصناعة المطاعم ،التي ال تزال تواجه تحديات
خطيرة من جائحة ( .)COVID-19يعتمد البرنامج على مبادرة  Nourish New Yorkالناجحة ،حيث يوفر التمويل
لشبكة نيويورك لبنوك الطعام ومقدمي الطعام في حاالت الطوارئ لشراء وجبات جاهزة من مطاعم نيويورك وتسليمها إلى
العائالت المحتاجة.
يمنح برنامج مرونة المطاعم التمويل ،الذي تم تمريره كجزء من ميزانية والية نيويورك  ،22-2021من وزارة الصحة
بوالية نيويورك إلى شبكة نيويورك المكونة من عشرة بنوك طعام في جميع أنحاء الوالية .يعمل مقدمو الطعام في حاالت
الطوارئ بشكل مباشر مع المطاعم التي تعتبر مؤهلة للبرنامج من قبل وزارة الزراعة واألسواق بوالية نيويورك .تحضر
المطاعم وجبات متوافقة مع معايير  ،MyPlate.govومتطابقة مع متطلبات الترخيص ،وتجتاز جميع الفحوصات الصحية.
يتم تشجيع المطاعم على المشاركة من اجل استخدام مكونات نيويورك حيثما أمكن ذلك.
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