
 
 الحاكمة كاثي هوكول  15/7/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  الحاكمة هوكول توقع حزمة تشريعية لحماية حقوق متلقي المنافع العامة وتعزيز الوصول إلى الخدمات االجتماعية
  

  ( من مكاتب الخدمات االجتماعية إرسال إشعار بالحقوق األساسية للمستلمينS.3178A/A.5817Aيتطلب التشريع )
  

( حصول بعض المستفيدين من منافع برنامج المساعدة الغذائية التكميلية S.8972A/A.9749Bيضمن التشريع )
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP  على بطاقتي ائتمان أو خصم إلكترونيتين )

(Electronic Benefit Transfer, EBT لتحويل المنافع ) 
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أنها وقعت حزمة تشريعية مكونة من مشروعي قانون لحماية حقوق سكان نيويورك الذين 
يتلقون منافع عامة وتعزيز الوصول إلى الخدمات االجتماعية. سيؤدي هذان التشريعان إلى زيادة الشفافية بشأن حقوق 

 المساعدة الغذائية. المتقدمين لتلقي المساعدة وتحسين الوصول إلى 
  

"بينما يواصل سكان نيويورك التعافي من اآلالم االقتصادية للوباء، من األهمية بمكان أن نضمن أن برامج المساعدة العامة  
"ستعمل مشاريع القوانين هذه على توعية الناس في جميع  قالت الحاكمة هوكول. تخدم بشكل صحيح مجتمعاتنا األكثر ضعفًا،" 

ية بحقوقهم عند تلقي الخدمات االجتماعية وتضمن أال تشقى العائالت لتأمين الطعام على الطاولة. أنا فخور باتخاذ  أنحاء الوال
خطوات مهمة لحماية وتمكين سكان نيويورك الذين يتلقون المساعدة العامة ألنه ال أحد يستحق المعاناة مع الطعام أو انعدام  

 أي ضغوط أخرى تهدد الحياة."   األمن في رعاية األطفال أو التشرد أو
  

"من األهمية بمكان أن يتمتع سكان نيويورك المكافحين بإمكانية الوصول العادل إلى الخدمات االجتماعية والمنافع العامة 
بل  "ستعمل هذه الحزمة التشريعية الجديدة التي تم التوقيع عليها اليوم من ققالت نائب الحاكمة أنطونيو ديلجادو. الالزمة،" 

الحاكمة لتصبح قانونًا على تحسين الشفافية وحماية حقوق أولئك الذين يتعين عليهم السعي للحصول على هذه الخدمات بسبب  
  الصعوبات التي يواجهونها." 

  
( نشر حقوق األفراد المتقدمين لتلقي المساعدة. سيؤدي هذا إلى إشعار المستفيدين S.3178A/A.5817Aسيتطلب التشريع )

بحقوقهم األساسية التي ينص عليها القانون، مثل الحق في جلسة استماع عادلة، والحق في االستفسار عن المساعدة الطارئة،  
رعاية األطفال، والحق في الحصول على   والحق في التقدم للحصول على جميع المنافع والخدمات، والحق في السؤال عن

خدمات لغوية مجانية، والحق في التحّري والفرز والخدمات الخاصة في حالة التعرض للعنف األسري، والحق في إشعار  
 كتابي مناسب.  

  
"يجب أن يعرف سكان نيويورك الذين يحتاجون إلى المساعدة    قال عضو مجلس شيوخ الوالية جيمس ساندرز جونيور:

ألساسية حقوقهم ومنافعهم. سيساعد هذا التشريع األشخاص في الحصول على الدعم الذي يحتاجونه لعائالتهم وألنفسهم. جزء ا
  من دور الحكومة اإلنساني هو تقديم المساعدة لالحتياجات األساسية التي ال يتم تلبيتها." 

  
المنافع العامة، يجب أن يكون ما يحق لك الحصول عليه   "عند الوصول إلىقالت عضو الجمعية التشريعية باميال جيه هنتر: 

واضًحا وجليًا. قد ال يعرف المستفيدون أنه يحق لهم حضور جلسات استماع والحصول على مساعدات في حاالت الطوارئ  
ستخدمون هذه وخدمات أخرى. يُعدُّ نشر هذه الحقوق فعليًا في مكاتب الخدمات االجتماعية أمًرا ضروريًا ألن أولئك الذين ي



المنافع قد ال يكون لديهم وصول كاٍف إلى اإلنترنت. أثني على الحاكمة هوكول لتوقيعها على هذا التشريع ليصبح قانونًا 
 وأتطلع إلى تنفيذه."  

  
( برامج مساعدة غذائية تكميلية لتوفير بطاقتي ائتمان أو خصم إلكترونيتين لتحويل  S.8972A/A.9749Bيتطلب التشريع )

نافع لكل أسرة بها أكثر من والد أو وصي واحد يقيم في األسرة. سيوفر هذا للمستفيدين مزيًدا من الراحة في االستفادة من  الم
 منافعهم إلطعام أسرهم.  

  
"أنا فخور برعاية التشريعات باعتبارها منطقية وضرورية مثل مشروع قالت عضو مجلس شيوخ الوالية جوليا ساالزار: 

جنبًا إلى جنب مع زميلي عضو الجمعية سيمشا آيتشنشتاين. مع كل الضغوط التي تواجهها األسر، فإن   S8972Aالقانون 
التشريع ضروري لتلبية االحتياجات الحقيقية في مجتمعاتنا المهمشة والمحرومة. هذه واحدة من تلك االحتياجات. نحن نتأكد  

ل إلى المنافع المعتمدة في أي لحظة، وال يتعين عليهم التعامل مع من أن جميع األوصياء الذين يشكلون منازلنا يمكنهم الوصو
  40هو برنامج فيدرالي يساعد أكثر من  (SNAPبطاقة أحدهم مثل هراوة سباق التتابع. برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )

هذه خطوة براغماتية وأشكر كل مشرع يدعم هذا القانون.  مليون من سكان نيويورك.  1.8مليون أمريكي كل عام، منهم 
 وشكًرا للحاكمة هوكول على توقيع هذا القانون ليصبح قانونًا بينما نعالج الثغرات في نظامنا." 

  
"يكون األمر صعبًا بما يكفي عندما تضطر العائالت التي تتلقى منافع من  قال عضو الجمعية التشريعية سيمشا آيتشنشتاين: 

إلى العيش تحت الضغط المستمر إلطعام أطفالها. اآلن، لن يضطروا بعد اآلن   (SNAPنامج المساعدة الغذائية التكميلية )بر
إلى تحمل إزعاج مشاركة البطاقة بين ربين في األسرة. هذا التشريع المنطقي هو حل بسيط وفعال وعملي لمشكلة محبطة وال  

 اكها ألهمية هذه المسألة وتوقيعها على مشروع القانون هذا ليصبح قانونًا." معنى لها. شكًرا للحاكمة هوكول على إدر
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