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מיטלען פאר ניו יארקער פאמיליעס דורכאויס דעם אנגייענדן -גאווערנער האוקול אנאנסירט הילפס
   פָארמולע-מאנגל אין מילך

     
פָארמולע, -ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט טוט ווייטער שטיצן די אויסטיילונג פון מילך

באטייליגטע, און  WICדייּפערס, און סוּפלייס פאר פיצעלעך, אריינגערעכנט פאר ניו יארק סטעיט 
 טוט אקטיוו האלט אן אויג אויף דעם אנגייענדן מאנגל  

     
- אדער זיך פאראויס אפיס קינדער וןא פיצעלעך פרויען, סטעיט יארק ניוניו יארקער זאלן באזוכן 
 WICאויף פעסטצושטעלן עופעלעך בארעכטיגקייט פאר  טשעטבָאטפארהערן מיט׳ן אפיס 

 בענעפיטן 
     
   

מיטלען פאר ניו יארקער פאמיליעס אין צייט פון  -גאווערנער קעט האוקול האט היינט אויסגעמאלדן הילפס
ג און  עס עסנוואר-האט דער יו 17פָארמולע. אום פעברואר -דעם אנגייענדן מאנגל איבער׳ן לאנד אין מילך

פָארמולע פראדוקטן פון  -דרָאג אדמיניסטראציע געווארנט קָאנסּומער נישט צו ניצן געוויסע ּפָאודער מילך
דעם ׳עבָאט נּוטרישען׳ איינריכטונג אין סטורדזשיס, מישיגען, און ׳עבָאט׳ האט אנגעהויבן א פרייוויליגע  

 אדמיניסטראציע דרָאג  און עסנווארגצוריקרוף אויף געוויסע פראדוקטן. זינט דעמאלס האט דער 
געארבעט מיט ׳עבָאט׳ און אנדערע פראדוצירער צו ברענגען זיכערע פראדוקטן צום אמעריקאנעם  

    פָארמולע פאר עופעלעך און אנדערע ספעציעלע פראדוקטן.-מארקעט און צו העכערן די מאס מילך
     

״אין נאענטע קאארדינאציע מיט אונזערע פעדעראלע מיטארבעטער, וועט ניו יארק סטעיט טון אלצדינג  
פָארמולע פאר זייערע פיצעלעך  -וואס מעגליך צו שטיצן ניו יארקער פאמיליעס וועלכע נויטיגן זיך אין מילך

צו פארזיכערן אז  ״מיין אדמיניסטראציע איז אנטשלאסן האט גאווערנער האוקול געזאגט.קינדער,״ 
געבוירן צי עלטערע, קענען באקומען די ערנערונג שטיצע אין וועלכע זיי נייטיגן זיך  -יעדעס קינד, צי ניי

- אויף זיך צו האלטן געזונט. איך מוטיג עלטערן און ערציער אויסצוניצן די געלעגנהייט פון די הילפס
נפארמאציע אויף אויפצופאסן אויף זייערע  דעיט מיט וויכטיגע אי-טּו-מיטלען און זיך האלטן ָאּפ

    פאמיליעס.״
   

דאס שטיצן דאס אויסטיילן   טדורכאויס דער פאנדעמיע, האט דער העלט דעפארטמענט פארגעזעצ
פָארמולע, און אנדערע פראדוקטן פאר פיצעלעך קינדער דורך איר היים באזוכעניש  -ווינדלעך, מילך

פראגראם, טוט דעם   WICדאס פארוואלטן דעם ניו יארק סטעיט   פראגראם און צוזאמארבעט נעצן. דורך
טשעין שטערונגען  -ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט ווייטער האלטן א נאענט אויג אויף סּוּפליי

 וועלכע קענען האבן א השפעה אויף אירע באטייליגטע. 
  

געהעכערט קאמוניקאציע   דעפארטמענט דער האט  ,פָארמולע מאנגל-לעצטנסדיגן מילך דעם  פון ליכט אין
פָארמולע פראדוצירער אויף צו האלטן אן אויג אויף די פראדוקציע פון שאכטל גרויסקייטן,  -מיט מילך

פראגראם האט געקענט העלפן    WICפראדוקטן פאראן, און טראנספארטן. דער ניו יארק סטעיט 
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פָארמולע דורך אנדערע געשעפטן וועלכע האבן פארמאגט -יך איינצושאפן די נייטיגע מילךבאטייליגטע ז
פָארמולע צו  -פָארמולע און קאארדינירן מיט פראדוצירער צו זען עס זאל אנקומען מילך-די מילך

  פארבינדן זיךבאטייליגטע זאלן  WICבאטייליגטע ווען זיי קענען עס נישט ארטיג געפונען. ניו יארקער  
 אויף צו געפונען פראדוקטן ווען נייטיג.   הילף רפא אגענטור ארטיגער זייער מיט

  
ען דירעקטע, צוטריטליכע  , די טשעטבָאט פונ׳ם דעפארטמענט, קענען ניו יארקער באקומ׳וואנדא׳דורך 

באהעלפער׳ און זען צי זייער פיצל קינד איז   WICָאנליין נאוויגאציע שטיצע דורך א ׳פערזענליכע  
   בענעפיטן. WICבארעכטיגט פאר 

   
פָארמולע  -״באריכטן איבער מילך סטעיט העלט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט,

מאנגלען זענען גאר באזארגנד, און מיר מוטיגן ניו יארקער פאמיליעס נאכצופאלגן די רעקאמענדאציעס  
פונ׳ם דעפארטמענט אין דער צייט וואס מיר האלטן ווייטער א נאענט אויג אויף דער סיטואציע אין ניו  

י מעדיצינישע באזארגער פאר זייערע פיצעלעך קינדער  יארק. ניו יארקער פאמיליעס זאלן ארבעטן מיט ד
פָארמולע פארשלאג איז נייטיג אויף נאכצוקומען זייער קינד׳ס געברויכן, און אלע ניו  -אויב א ניי מילך

יארקער זאלן באזוכן זייערע ארטיגן ניו יארק סטעיט פרויען, פיצעלעך און קינדער אפיס אדער זיך  
נדא׳, דער דעפארטמענט׳ס טשעטבָאט, אויף צו זען צי זייער קינד איז  פארהערן מיט ׳ווא-פאראויס

בענעפיטן. דער דעפארטמענט בלייבט אנטשלאסן צו פארזיכערן אז פאמיליעס   WICבארעכטיגט פאר 
מיטלען אויף אמבעסטן אויפצופאסן אויף אונזערע יונגסטע  -האבן די נייטיגע ערנערונגס שטיצע און הילפס

 ניו יארקער.״  
   

פָארמולע קאסטומער -כדי נאכצוקומען איצטיגע פארלאנג, טוען פילע געשעפט איינצוימען די צאל מילך
-עס איז וויכטיג אז פאמיליעס זאלן נישט פרובירן זיך אנקלויבן מילך קענען קויפן אויף איין מאל.

פאמיליעס אין זייער    טשעין און אנדערע-פָארמולע, וויבאלד דאס וועט נאך מער אפעקטירן דעם סּוּפליי
פָארמולע אין וועלכע זיי נייטיגן זיך פאר  -קאמיוניטי. פאר פאמיליעס וועלן מוטשען זיך צו געפונען די מילך

 זייער פיצל קינד, טוט דער דעפארטמענט רעקאמענדירן דאס פאלגענדע:  
   

ן אין  אדער דער קינד׳ס מעדיצינישע באזארגער צו זען צי זיי האב OBGYNרופט אייער  •
פָארמולע וועלכע קען זיין -אפיס סעמפלס אדער קענען פארשלאגן אן ענליכן מילך

גרינגער צו באקומען אין געשעפטן און וועלכע עס איז ערנערנד ענליך נאכצוקומען זייער  
    קינד׳ס געברויכן.

הייבט אן ניצן אן אנדערן ברענד אדער סארט וואס איז יא צו באקומען, אויב   •
   ט דורך אייער קינד׳ס מעדיצינישע באזארגער.רעקאמענדיר

אדער  ניו יארק סטעיט פרויען, פיצעלעך און קינדער אפיספארבינדט אייך מיט אן ארטיגן  •
, דער דעפארטמענט׳ס טשעטבָאט, צו זען צי  ׳וואנדא׳פארהערן מיט -זעט זיך פאראויס

   בענעפיטן.  WICדער פיצל קינד איז בארעכטיגט פאר  
׳ניו יארק סטעיט פרויען, פיצעלעך און קינדער׳  זאלן נאכקוקן אויפ׳ן  WICפאמיליעס מיט  •

באשטעטיגטע פארקויפער וועלכע  WICליסטע פון   צו געפונען א פארקויפער וועבזייטל
   פָארמולע צו פארקויפן. -פארמאגן מילך

פָארמולע. עס -באזוכט ביי קלענערע געשעפטן און דרָאג סטָארס וועלכע פארקויפן מילך •
   פָארמולע צו באקומען.-קען כדאי זיין צו רופן פון פאראויס צו זען צי זיי האבן מילך

-גליכע אפציעס אבער מאכט זיכער נאר צו באשטעלן פון גוט זוכט ָאנליין פאר מע •
פָארמולע ָאנליין פון  -נערקענטע דיסטריביוטערס און אפטייקן. קויפט נישט קיין מילךא

אומבאקנטע מענטשן אויף סָאושעל מידיע וועבזייטלעך, אינטערנעט ליציטאציעס, אדער  
  פון אויסלאנד.
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פָארמולע וואס איר האט שוין יא אויף זיכער צו  -אויף די מילך  לַאט קָאודקוקט נאך דעם  •
פָארמולע וועלכע  -ט צוריקגערופן געווארן. ווארפט נישט ארויס קיין מילךמאכן עס איז ניש

   איז נישט כולל געווארן אין דעם צוריקרוף, אויסער אויב דער דאטום איז שוין אפגעלאפן.
פָארמולע פראדוצירער׳ס צוגרייטונג אן סטָארעדזש -מאכט זיכער נאכצופאלגן דער מילך •

   אנווייזונגען. 
   יעריגע צו שפייזן פיצעלעך.-יעריגע צי צוויי-פָארמולע פאר איין-מילךניצט נישט קיין  •
-פָארמולע אדער פרובירן צו מאכן אייגענע מילך-גיסט נישט צו קיין וואסער צו די מילך •

   . אינדערהייםָארמולע פ
רעדן מיט א מעדיצינישע באזארגער איבער די וועלכע שווענגערן ווערן געמוטיגט זיך דורכ •

און   זייגן שטיצעפראגראם באזארגט אויך   WICדער ניו יארק סטעיט  זייגן זייער קינד. 
ינד מיט מענטשליכע מיטלען פאר נייע פאמיליעס. פאמיליעס וועלכע שפייזן א ק-הילפס

מילך פון א מקור אויסער פון דעם מאמען זאלן נאר ניצן מילך פון א מקור וואס האט 
נאכגעקוקט אויף אירע מילך ביישטייערער און גענומען אנדערע באווארעניש מאסנאמען 

   אויף פעסטצושטעלן די זיכערהייט פון זייער מילך. 

   
-אז פאמיליעס זאלן נישט מאכן קיין מילך רעקאמענדאציע׳ס FDAדער דעפארטמענט שטימט מיט די 

ָארמולע אינדערהיים און מוטיגט אויפפאסער צו ארבעטן מיט זייער קינד׳ס געזונטהייט אויפפאסונג פ
    ג פירונגען, אויב נייטיג.באזארגער פאר רעקאמענדאציעס אויף ענדערנדע שפייזונ

   
פָארמולע, האט -אזוי ווי ניו יארקער פאמיליעס זוכן פארשידענע ערליי אנדערע קוועלער פאר מילך

צו דערמאנען  ווארענונגדער ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון קָאנסּומער באשיצונג ארויסגעגעבן א 
נדלערייען און אומארנטליכע פארקויפער פאר עלטערן צו זיין באוואוסטזיניג איבער אינטערנעט שווי
 וועלכע זוכן מעגליך אויסצוניצן די געלעגנהייט אויף בייזן. 

   
דער העלט דעפארטמענט וועט ווייטער האלטן א נאענט אויג אויף די אומשטענדן און אפן קאמוניקירן מיט  

  יארק ניובארעכטיגקייט, באזוכט  WICפאר מער אינפארמאציע, שטיצע, און   ניו יארקער פאמיליעס.
 .  ׳וואנדא׳פארהערן מיט -אדער זעט זיך פאראויס אפיס קינדער און פיצעלעך  פרויען, סטעיט

   
 .  דא FDAאויפפאסער קענען אויך לייענען די לעצטע אינפארמאציע פון דעם 

  
  ### 
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