
 
 الحاكمة كاثي هوكول   11/1/2022 للنشر فوًرا:

 

 

  مليون دوالر كمساعدة غذائية إضافية لنيويورك في يناير 230هوكول تعلن عن  الحاكمة
  

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

  مليون من سكان نيويورك يعتمدون على المساعدة لتلبية احتياجاتهم 2.77أكثر من  
  

( SNAPأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن جميع سكان نيويورك المسجلين في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )
 - SNAPسيحصلون على الحد األقصى المسموح به من المزايا الغذائية لشهر يناير. ستتلقى جميع األسر المشاركة في 

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

  
(، يكافح الكثير من سكان نيويورك لتوفير الطعام على  COVID-19"بينما نواصل مكافحة جائحة )قالت الحاكمة هوكول: 

المائدة. ستلعب هذه الفوائد الغذائية اإلضافية دوًرا حاسًما في القضاء على انعدام األمن الغذائي في جميع أنحاء الوالية. نظًرا  
اإلغاثة التي تمس  اإلضافية هذه ستوفر   SNAPألن الطقس البارد يفرض ضغوًطا على ميزانيات األسرة، فإن أموال 

 الحاجة إليها". 
  

سيتم توفير ملحق المساعدة الطارئة لألسر التي ال تتلقى عادةً الحد األقصى المسموح به من المعونات شهريًا من برنامج  
لقى تلك  وهو برنامج ممول فيدراليًا يديره مكتب المعونات المؤقتة والمتعلقة باإلعاقة. سوف تت -المساعدة الغذائية التكميلية 

دوالًرا ألسرة مكونة من أربعة   835 - األسر التي تقترب بالفعل من مستوى اإلعانة أو عند الحد األقصى منه دفعة تكميلية 
  دوالًرا. 95و ال تقل عن  -أفراد 

  
 21يوم، في جميع المقاطعات خارج مدينة نيويورك هذه المعونات بداية من ال SNAPينبغي أن تتلقى األسر المستفيدة من 

في منطقة مدينة نيويورك ذات المقاطعات الخمس المستحقات الخاصة   SNAPيناير. وينبغي أن تتلقى األسر المستفيدة من 
 وحتى نهاية الشهر.   يناير  15 بها في الفترة بين يوم السبت

  
ظل استمرار تأثير جائحة   في SNAPيواصل سكان نيويورك االعتماد بشكل كبير على برنامج المعونة الغذائية التكميلية 

(COVID-19  )شهدت نيويورك 2020( على حياتهم اليومية. في األشهر األولى بعد ظهور الجائحة في آذار )مارس ،
  .SNAPزيادة كبيرة في التسجيل في برنامج 

  
، وهي أعلى بكثير من  ظل االرتفاع األولي مستداًما، وظلت أعداد المستفيدين حول ما كانت عليه في نهاية الطفرة األولية

مليون أسرة تتلقى معونات من برنامج   1.6، كان هناك ما يقرب من  2021مستويات ما قبل الجائحة. اعتباًرا من نوفمبر 
  مليون من سكان نيويورك. 2.77المساعدة الغذائية التكميلية في جميع أنحاء الوالية، بإجمالي أكثر من 

  
" ال يمكن المبالغة في التأثير الهائل لهذه المساعدات الغذائية على  دانييل دبليو تيتز:  OTDAقال القائم بأعمال مفوض  

منذ ظهور الوباء الماليين من سكان نيويورك  SNAPأسر نيويورك. ساعدت المساعدات اإلضافية التي تلقتها أسر برنامج 
   الصحية العامة المستمرة".على تجنب انعدام األمن الغذائي وتغطية نفقاتهم أثناء حالة الطوارئ 

  



كما هو الحال في األشهر السابقة، ستُحول المدفوعات مباشرة إلى حساب التحويل اإللكتروني للمعونات الحالي للمستفيدين 
ويمكن الحصول عليها باستخدام بطاقة حساب التحويل اإللكتروني للمعونات الحالية الخاصة بهم. ومثل المعونات العادية من  

، يمكن استخدام المعونات التكميلية لشراء الطعام من متاجر الطعام المعتمدة للبيع بالتجزئة. وسيتم ترحيل أي  SNAPب
  تلقائيًا إلى الشهر التالي.  SNAPمعونات غير مستخدمة من 

  
تحدد  لدراسة فدراليةدوالر في النشاط االقتصادي وفقًا  1.54ما يصل إلى  SNAPيمكن أن يُول ِّد كل دوالر يُستثمر في 

مليار دوالر إضافي في مزايا   1على االقتصاد األمريكي. كما وجدت الدراسة أيًضا أن استثمار  SNAPتأثير برنامج 
SNAP  وظيفة على الصعيد الوطني. 13,560الجديدة يمكن أن يدعم ما يقرب من   

  
في حاالت الطوارئ، بما في ذلك إجابات عن األسئلة الشائعة، هنا.   SNAPمن المعلومات حول يمكن العثور على مزيد  

يمكن أن يتحقق سكان نيويورك من أهليتهم لالستفادة من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية وتقديم الطلبات عبر اإلنترنت من  
  .mybenefits.ny.govخالل زيارة 

  
###  
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