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מיליאן דאלאר אין צוגעגעבענע עסן הילף פאר ניו יארקער אין   230גאווערנער האקול אנאנסירט 
    יאנואר

  
    וועלן באקומען די מאקסימום עסן בענעפיטן SNAPאלע פאמיליעס וועלכע באקומען 

  
מיליאן ניו יארקער פארלאזן זיך אויף דעם סופלעמענט אויף נאכצוקומען זייערע    2.77איבער 

    געברויכן
    

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז אלע ניו יארקער איינגעשריבן אין דעם ׳סופלעמענטאל  
( וועלן באקומען דעם מאקסימום ערלויבטע שטאפל פון עסנווארג  SNAPפראגראם׳ )נוטרישען הילף 

אריינגערעכנט די וועלכע באקומען  – SNAPבענעפיטן פאר יאנואר. אלע הויזגעזינדער וועלכע באקומען 
וועלן באקומען א צוגעלייגטע סומע שפעטער דעם חודש,   –שוין יעצט די העכסטע מאס בענעפיטן  

 מיליאן דאלאר אין פעדעראלע געלטער אין די סטעיט'ס עקאנאמיע.   230יג בערך אריינגיסנד
  

״אזוי ווי מיר טוען ווייטער מיטמאכן די שוועריגקייטן פון דער פאנדעמיע, ראנגלען זיך צופיל ניו יארקער  
״די צוגעגעבענע עסנווארג   האט גאווערנער האקול געזאגטמיט נאכקומען זייערע באדערפענישן,״  

ענגאויס דעם סטעיט. אזוי  נויט ל-וויכטיגע ראלע אין עלימינירן עסנווארג-בענעפיטן וועלן שפילן א קריטיש
געלטער   SNAPווי די קאלטע וועטער לייגט דרוק אויף פאמיליע בודזשעט׳ען, וועלן די צוגעגעבענע 

 נויטיגע פארלייכטערונג.״ -באזארגן העכסט
  

די עמערדזשענסי צוגעלייגטע הילף וועט צוגעשטעלט ווערן פאר פאמיליעס וועלכע באקומען נישט  
פינאנצירטע -א פעדעראל  – SNAPימום ערלויבטע בענעפיטן פער חודש פון געווענטליך די מאקס

פראגראם וואס ווערט אויפגעזען דורך די סטעיט'ס אפיס פון צייטווייליגע און דיסעביליטי הילף. יענע  
דאלער פאר א   835 —הויזגעזינדער וועלכע באקומען שוין נאענט צו דער מאקסימום בענעפיט שטאפל 

 דאלער.   95וועלן באקומען א צוגעגעבענע באצאלונג פון ווייניגסטנס  — יט פיר מיטגלידער הויזגעזינד מ
  

SNAP  הויזגעזינדער אין אלע קאונטיס אינדרויסן פון ניו יארק סיטי דארפן צו זען די בענעפיטן
 SNAP. די 21, און ביז׳ן ענדע טאג פרייטאג, יאנואר 12אריינקומען צווישן מיטוואך, יאנואר 

קאונטי ניו יארק סיטי ראיאן דארפן צו זען זייערע בענעפיטן אריינקומען -הויזגעזינדער אין דעם פינף
 , און די ענדע פון דעם מאנאט.  15צווישן שבת, יאנואר 

  
 19-אזוי ווי די קאוויד SNAPאנגעשטרענגטע ניו יארקער פארלאזן זיך ווייטער גאר שטארק אויף 

טעגליכע לעבן. אין די ערשטע חדשים נאך דעם אנהייב פון  -רקן אויף דעם טאגפאנדעמיע טוט ווייטער ווי
    באדייטנד געשטיגן. SNAPאיז די צאל איינגשעריבענע אין  2020דער פאנדעמיע אין מערץ  

  
דער אנהויב שטייגונג איז ווייטער אנגעהאלטן געווארן, און דער צאל באקומער איז ווייטער בערך וואו זיי 

עווען ביים ענדע פון דעם אנהויב סּורדזש, וואס איז באדייטנד העכער ווי בעפאר דער פאנדעמיע.  זענען ג



מיליאן ניו יארקער   2.77מיליאן הויזגעזינדער אין סך הכל   1.6זענען געווען באלד  2021ביז נאוועמבער 
 בענעפיטן.  SNAPוועלכע באקומען 

  
OTDA די ריזיגע ווירקונג וואס די עסנווארג  אמטירנדע קאמיסיאנער דעניעל דָאּבליו. טיעץ, ״

בענעפיטן האבן געמאכט פאר ניו יארקער הויזגעזינדער קען מען כמעט נישט באשרייבן. די צוגעגעבענע  
הויזגעזינדער האבן באקומען זינט דער אנהייב פון דער פאנדעמיע האבן  SNAPבענעפיטן וואס 

נויט און נאכקומען זייערע געברויכן אין משך דעם  - עהאלפן מיליאנען ניו יארקער אויסצומיידן עסנווארגג
    אנגייענדן פובליק געזונטהייט עמערדזשענסי.״ 

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

ער אקאונטס און קענען ארויסגענומען ווערן מיט זייערע עקזיסטירנדע  עלעקטראנישע בענעפיט טראנספ
EBT  קארטלעך. פונקט ווי די געווענטליכעSNAP   בענעפיטן, וועלן די צוגעלייגטע בענעפיטן קענען

גענוצט ווערן צו קויפן עסן ביי אויטאריזירטע ריטעיל עסן געשעפטן. סיי וועלכע נישט אויסגעניצטע  
SNAP  וועלן אויטאמאטיש אריבערגעפירט ווערן צו דעם פאלגנדן חודש.בענעפיטן      

  
SNAP   בענעפיטן שפילן אויך א וויכטיגע ראלע אין ניו יארק׳ס עקאנאמישע ערהוילונג, וויבאלד יעדע

  אין עקאנאמישע אקטיוויטעט, לויט א  1.54פעדעראלע דאלאר אינוועסטירט טוט ברענגען ביז 
אויף דער אמעריקאנער עקאנאמיע. די שטודיע   SNAPצאות פון וואס ציילט די תו פעדעראלע שטודיע

בענעפיטן קענען אויסהאלטן   SNAPביליאן דאלער אינוועסטירט אין נייע  1האט אויך געפונען אז נאך 
   דזשאבס איבערן לאנד.   13,560בערך 

  
בענעפיטן,   SNAPאיר קענט געפונען מער אינפארמאציע איבער די עמערדזשענסי צוגעגעבענע 

אריינגערעכנט ענטפערס אויף אפט געפרעגטע פראגעס, דא. ניו יארקער קענען נאכקוקן זייער  
    .mybenefits.ny.govאון זיך ווענדן ָאנליין, דורך באזוכן  SNAPבארעכטיגקייט פאר 

  
 ### 

  

 
 www.governor.ny.govנייעס קען מען באקומען ביי נאך 

 press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער | 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fers.usda.gov%2Famber-waves%2F2019%2Fjuly%2Fquantifying-the-impact-of-snap-benefits-on-the-us-economy-and-jobs%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ce5904ec17b834469675c08d9d5172a5d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775117746130005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5sxZOEt0Nt7UHfyoyPcbsPmuUIhJtWi%2FZb5HQkcbZgI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fers.usda.gov%2Famber-waves%2F2019%2Fjuly%2Fquantifying-the-impact-of-snap-benefits-on-the-us-economy-and-jobs%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ce5904ec17b834469675c08d9d5172a5d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775117746130005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5sxZOEt0Nt7UHfyoyPcbsPmuUIhJtWi%2FZb5HQkcbZgI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ce5904ec17b834469675c08d9d5172a5d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775117746130005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uXNhMALdkh7D5frvc61tN318EdqDnEHqVs8DzSMixYQ%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

