אויף תיכף ארויסצוגעבן12/21/2021 :

גאווערנאר קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט  200,000מאלצייטן געליפערט צו ווערן צו נויטבאדערפטיגע
קאמיוניטיס דורך דער ׳רעסטוראנט רעזיליענסי׳ פראגראם דורכאויס דעם האָ לידעי סעזאן
 25מיליאן דאלערדיגע פראגראם בויט אויף דער סוקסעספול ׳נאָ ריש ניו יארק׳ איניציאטיוו,
אונטערצוהייבן אנגעשטרענגטע רעסטוראנטן און אין דער זעלבער צייט שפייזן נויטבאדערפטיגע
פאמיליעס
רעסטוראנטן אין דעם פראגראם פארטרעטן פארשידנמיניגקייט פון ניו יארק סטעיט ראיאנען און
קאמיוניטיס
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז ניו יארק סטעיט׳ס ׳רעסטוראנט רעזיליענסי׳
פראגראם וועט ליפערן  200,000מאלצייטן צו נויטבאדערפטיגע ניו יארקער ביז׳ן ענדע האָ לידעי סעזאן.
רעסטוראנטן איינגעשריבן אין דעם פראגראם זענען אין אלע ראיאנען פון ניו יארק סטעיט און
פארטרעטן דער פארשידנמיניגקייט פון דעם סטעיט ,מיט פילע אנטיילנעמענדע רעסטוראנטן וועלכע
סערווירן כשר׳ע און האַ לאַ ל מאלצייטן און פארטרעטן מינאריטעט און פרויען-באזיצטע ביזנעסער.
״אין לויף פון דעם האָ לידעי סעזאן זאל קיין איין פאמיליע אין ניו יארק נישט גיין הונגעריג,״ האט
גאווערנער האקול געזאגט .״דער ׳רעסטוראנט רעזיליענסי׳ פראגראם נעמט אן אינאווירנדע צוגאנג צו
העלפן ניו יארקער וועלכע שטייען אויס עסנווארג-נויט און רעסטוראנטן וועלכע זענען געווארן
אנגעשטרענגט אין לויף פון דער פאנדעמיע .די סארטן פראגראמען טוען ארויסווייזן דער גייסט פון
ברייטהארציגקייט און צוזאמענארבעט וואס איז הויפט-וויכטיג פאר ניו יארק׳ס ערפאלג.״
דורך דעם פראגראם האט דער דעפארטמענט פון אגריקולטור און מארקעטס ערהאלטן עטליכע
הונדערט אפליקאציעס פון רעסטוראנטן ביז היינט ,פון וועלכע איבער איין דריטל זענען מינאריטעט און
פרויען-באזיצטע ביזנעסער .פון די זענען שוין  215רעסטוראנטן באוויליגט געווארן ,אריינגערעכנט 34
רעסטוראנטן וועלכע סערווירן כשר׳ע און האַ לאַ ל מאלצייטן .אין צוגאב זענען רעסטוראנטן באוויליגט
געווארן אין די ראיאנען פון יעדע פון ניו יארק׳ס  10עסנווארג קאמערן ,צייגנדיג אויף דעם ברייטן
פארנעם פון דעם פראגראם .זעט א ליסטע פון באוויליגטע רעסטוראנטן דא.
ביישפילן פון באוויליגטע ׳רעסטוראנט רעזיליענסי׳ פראגראם מאלצייט פלענער רעכענען אריין:
•

׳בארכא׳ ,ניו יארק ,ניו יארק 1,400 :מאלצייטן אויסגעטיילט דורך  FACES NYאון דער
׳עסנוארג קאמער פאר ניו יארק סיטי׳.
o

מאלצייטן אנטהאלטן רינדפלייש-מיטּבאָ לס אין מערינערע זאפט ,רייז מיט קרייטעכץ ,און
מעסקלון סּפרינג-מיקס סאלאט; קרישקלדיגע טשיקען ,קנאבל-פוטער גע׳מעשט׳ע-
ּפאָ טעיטאָ ס ,און קעיל סאלאט מיט האניג מאָ סטערד זאפט; וועגאנישע דזשיבאריטאס

o
•

׳פייערסייד האָ לדינגס׳ ,מאנסי ,ניו יארק 7,000 :כשר׳ע מאלצייטן צו ווערן אויסגעטיילט דורך
תומכי שבת פון ראקלענד קאונטי און דער ראיאנישער עסנווארג קאמער פון צפון-מזרח ניו
יארק.
o

o

•

•

מיט ריזיגע געפרעגעלטע ּפלענטעינס ,אוואקאדא ,געצייטיגטע טאמאטעס ,ארגאנישע
סּפינעטש ,איילבירטן און ארטישאקן; מיטלענדישע געבראטענע טשיקען ,קרייטעכצער-
רייז ,און דזשוליען גרינסן; קרישקלדיגע פיש ,קרעמיש צעקוועטשטע קארטאפל ,און
סּפרינג-מיקס סאלאט; און א געזונטן שיסל קינווא ,ארגאנישע ספינעטש ,ארבעס ,מייערן
און אוואקאדא.
אלע מאלצייטן ניצן ניו יארקער אינגרידיענטס.

מאלצייטן אנטהאלטן רינדפלייש בריסקעט מיט יויך ,צעקוועטשטע יוקאן קארטאפל,
געבראטענע גרין-בינס און פרוכט קאמפאט; און הינדל ברוסט ,פארשידנארטיגע
שוועמל ,ברוינע רייז מיט לינדזן און בונדלעך און געבראטענע בארן.
ניו יארק-געוואקסענע באשטייטיילן אנטהאלטן צוויבל ,גרין-בינס ,עפל ,שוועמל ,בארן,
און הינדל.

האסקעל׳ס ים-שפייז מארק און קאפע ,וועסטהעמפטאן ביעטש ,ניו יארק :איבער 500
מאלצייטן צו ווערן אויסגעטיילט דורך ׳ניו דירעקשען סערוויסעס׳ ,דער עסנווארג קאמער פאר ניו
יארק סיטי ,און ׳לאנג איילענד קעירס׳.
 oמאלצייטן אנטהאלטן פארגי פיש ,בונדלעך ,ברוינע רייז און גרינסן; טילעפיש קאָ רי מיט
פערא און גרינסן; געשטרייפטע באס מיט קינווא ,לינדזן און גרינצייג; מאנגא מאהי-מאהי
מיט ברוינע רייז און גרינצייג; לימענע-פעפער טונעפיש מיט קינווא און גרינצייג; ים-
טייוועל פערא ריזאטא מיט גרינצייג; געבראטענע ים-סקעלאפס מיט קינווא און גרינצייג;
און נאך.
 oניו יארק-געוואקסענע באשטייטיילן אנטהאלטן טונעפיש ,ים-טייוועל ,סקעלאפס,
קארטאפל ,פעטרישקע ,קעיל ,האניג ,פארגי פיש ,טילעפיש ,געשטרייפטע באס ,טהיים,
שפינאט ,און נאך.
׳סערענדיפיטי׳ ,איטאקא ,ניו יארק 500 :מאלצייטן צו ווערן אויסגעטיילט דורך ׳ענפילד׳
עסנווארג קעמערל און דער עסנווארג קאמער פון דעם סאוטערן טיער.
 oמאלצייטן אנטהאלטן :הינדל מיט רייז ,זיסע פעפער ,צוויבל ,טאמאטע ,קנאבל,
קעיפערס ,ראזמארין ,טימיאן; הינדל מיט רייז ,מייערן ,שפינאט ,קרעם ,זון-געטריקנטע
טאמאטע ,צוויבל ,קנאבל און פארמעזאנער קעז; געצויגענע שוויינפלייש מיט בארבעקיו
סאָ ס ,קארן און געזאלצענע קארטאפל; און הינדל וואורשט מיט קוסקוס ,צוויבל ,גליק
פעפער ,מייערן ,קאך-ארבעס ,קארטאפל ,קאבאק ,בלומענקרויט ,און טאמאטע.
▪ ניו יארק-געוואקסענע אינגרידיענטס אנטהאלטן צוויבל ,קנאבל ,קרעם ,און
קארטאפל.

דער פראגראם נעמט ווייטער אן אפליקאציעס פון רעסטוראנטן אויף א כסדר׳דיגן באזיס און וועט ווייטער
אזוי טון ביז אלע געלטער זענען אויסגעגעבן געווארן .נאך אינפארמאציע און אן אפליקאציע פאר דעם
פראגראם קען מען געפונען דא.
סטעיט אגריקולטור קאמיסיאנער ריטשערד עי .באל האט געזאגט ,״אונזער ׳רעסטוראנט
רעזיליענסי׳ פראגראם האט זיך אנגעהויבן מיט א פעסטקייט ,דערגרייכנדיג נויטבאדערפטיגע ניו
יארקער לענגאויס דעם סטעיט און אין דער זעלבער צייט גיבנדיג א כסדר׳דיגע קאסטומער באזע פאר

אונזערע רעסטוראנטן אויף זיי צו העלפן זיך דורכקומען אין די אנגייענדע שווערע צייטן .איך דערמוטיג
רעסטוראנטן אין אלע ווינקלען פון אונזער סטעיט צו נעמען שריטן אין זייערע קאמיוניטיס .לאזט אייך
אריין אין דעם געוואלדיגן פראגראם ,און גיבט אונזערע פאַ רמער אן עקסטערע אונטערהייב דורך ניצן ניו
יארק-געוואקסענע באשטייטיילן.״
סי-אי-או פון ׳האנגער פרי אמעריקע׳ דזשאעל בערג האט געזאגט ,״דאס איז א געוואלדיג גוטע וועג
מיט איין מאל צו שפייזן הונגעריגע ניו יארקער און העלפן אנגעשטרענגטע רעסטוראנטן זיך צו קענען
האלטן אין ביזנעס .אינאיינעם מיט דעם גאווערנער׳ס העכסט-נויטיגע אונטערנעמונגען עס צו מאכן
גרינגער פאר עלטערע מענטשן און די מיט דיסאַ ּביליטיס זיך איינצושאפן פעדעראל-פינאנצירטע SNAP
בענעפיטן ,וועט דער אונטערנעמונג באדייטנד אויסמאכן אין לינדערן הונגער דורכאויס דעם שווערן
האָ לידעי סעזאן.״
עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ׳פידינג ניו יארק סטעיט׳ דען איגען האט געזאגט ,״גאווערנער האקול׳ס
פירערשאפט מיט דער ׳רעסטוראנט רעזיליענסי׳ פראגראם האט פראדוצירט א ריכטיג אינאווירנדע
פובליק ּפאָ ליסי .מיר אין דער עסנווארג קאמער קאמיוניטי האבן געקענט שאפן נייע שותפות׳ן מיט
רעסטוראנטן ,און דורך די מיטארבעט באזארגן מיר איצט פאר טויזנטער הויכע קוואליטעט מאלצייטן
יעדע וואך .ניו יארקער וועלכע ,פאר קיין שום אייגן שולד ,נויטיגן זיך אין עסנווארג קענען איצט געניסן
פון די הויכע קוואליטעט מאלצייטן .דעפארטמענט פון אגריקולטור און מארקעטס שטאב מיטגלידער
זענען געווען הויפט-וויכטיג אויף יעדן טריט און שריט .דער ׳רעסטוראנט רעזיליענסי׳ פראגראם ארבעט,
און מיר שטאלצירן זיך צו האבן א חלק דערין.״
מעליסע פליישהוט ,ניו יארק סטעיט רעסטוראנט אסאסיעשען פרעזידענט און  ,CEOהאט געזאגט,
״דער ׳רעסטוראנט רעזיליענסי׳ פראגראם איז א מוסטער פון די כוח פון ארבעטן אינאיינעם
איבערצוקומען עקאנאמישע ארויספאדערונגען מיט יעדן מאלצייט דערלאנגט און יעדע נייע רעסטוראנט
וואס באטייליגט זיך .די גרייכפונקטן זענען טייל פון די מאמענטום וואס ניו יארק רעסטוראנטן דארפן
האבן אויף צו שטיצן אונזער ערהוילונג אין א וועלט פון נאך דער פאנדעמיע .א דאנק אייך גאווערנער
האקול פאר׳ן זיין דער וועגווייזערין דעם פראגראם צו עררייכן די גרייכפונקטן .מיר קוקן ארויס ווייטער צו
ארבעטן מיט סטעיט באאמטע צו פארזיכערן שטאנדהאפטיגע און לאנג-אנהאלטנדע שטיצע פאר דער
רעסטוראנט אינדוסטריע און פאר אלע ניו יארקער.״
פרעזידענט פון דער ניו יארק סטעיט לאטינא רעסטוראנט באר און לאונדזש אסאסיעשען דזשעפרי
גארסיע האט געזאגט ,״מיר זענען באגייסטערט מיטצוארבעטן מיט גאווערנער האקול אויף דער
העכסט-נויטיגער און אינאווירנדער איניציאטיוו וואס וועט ברענגען הונדערטער טויזנטער מאלצייטן צו ניו
יארקער אין לויף פון דעם האָ לידעי סעזאן און אין דער זעלבער צייט איינשפריצן העכסט-נויטיגע
קאפיטאל אין רעסטוראנטן לענגאויס דעם סטעיט ,פילע פון וועלכע מוטשען זיך איבערצולעבן די צייטן.״
עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דער עמפייער סטעיט רעסטוראנט און טעווערן אסאסיעשען סקאט
וועקסלער האט געזאגט ,״מיר זענען באגייסטערט צו זען די ערפאלג פון דעם ׳רעסטוראנט רעזיליענסי׳
פראגראם אין אזא קורצע צייט זינט איר איינפירן אויף צו באזארגן ערנערנדע מאלצייטן צו אונזערע ניו
יארקער מיט-בירגער לענגאויס דעם סטעיט .עס טוט אנבאטן א העכסט-נויטיגע איינפליסונג פון ביזנעס
אקטיוויטעט פאר רעסטוראנטן אנגעשטרענגט פון די עקאנאמישע ארויספאדערונגען פאראורזאכט דורך
דער אנגייענדער פאנדעמיע ,און מיר טוען שטארק מוטיגן רעסטוראנטן לענגאויס ניו יארק זיך צו
באטייליגן אין דעם אונטערנעמונג.״
עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דער ניו יארק סיטי האספיטעליטעט עלייענס ענדרו ריגי האט געזאגט,
״דער אפרופנדער פראגראם באהעפט אנגעשטרענגטע רעסטוראנטן מיט פאמיליעס וועלכע ראנגלען

זיך מיט עסנווארג-נויט ,און עס איז א צייטליכער און ווירקזאמע הילפס-מיטל פאר די וועלכע זענען
געווארן פינאנציעל צעקלאפט און צעשלאגן דורך דער קאָ וויד 19-פאנדעמיע .מיר אפלאדירן גאווערנער
האקול און דער לעגיסלאטור פאר זייער פירערשאפט אין פאראויס-פירן דעם דורכגעטראכטן פראגראם
צו ברענגען טרייסט פאר ניו יארקער דעם האָ לידעי סעזאן ,און אין דער זעלבער צייט צושטעלן
דערמוטיגונג צו קלענערע רעסטוראנטן לענגאויס דעם סטעיט.״
דער  25מיליאן דאלערדיגע ׳רעסטוראנט רעזיליענסי׳ פראגראם גיבט פארלייכטערונג פאר דער
רעסטוראנט אינדוסטריע ,וואס שטייט ווייטער אויס שווערע ארויספאדערונגען פאראורזאכט דורך דער
קאוויד 19-פאנדעמיע .דער פראגראם בויט אויף דער ערפאלגרייכער ׳נאָ ריש ניו יארק׳ איניציאטיוו ,און
גיבט פינאנצירונג פאר ניו יארק׳ס נעץ פון עסנווארג קאמערן און עמערדזשענסי עסנווארג באזארגער צו
קויפן צוגעגרייטע מאלצייטן פון ניו יארק רעסטוראנטן און זיי דעליווער׳ן צו נויטבאדערפטיגע פאמיליעס.
דער ׳רעסטוראנט רעזיליענסי׳ פראגראם וועט אויסטיילן געלטער ,וועלכע איז דורכגעפירט געווארן אלס
טייל פון דער  2021-22ניו יארק סטעיט בודזשעט ,פון דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט צו ניו
יארק׳ס נעץ פון צען עסנווארג קאמערן לענגאויס דעם סטעיט .עמערדזשענסי עסנווארג באזארגער
ארבעטן דירעקט מיט רעסטוראנטן וואס ווערן באשטעטיגט פאר׳ן פראגראם דורך דער ניו יארק סטעיט
דעפארטמענט פון אגריקולטור און מארקעטס .רעסטוראנטן שאפן מאלצייטן אין איינקלאנג מיט
 MyPlate.govסטאנדארטן ,זענען אָ ּפ-טּו-דעיט מיט לייסענסינג פאדערונגען ,און האבן דורכגעגאנגען
אלע געזונטהייט אינספעקציעס .אנטיילנעמענדע רעסטוראנטן ווערן דערמוטיגט צו ניצן ניו יארקער
אינגרידיענטס וואו מעגליך.
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