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גאווערנער האוקול שרייבט אונטער לעגיסלאטיווע פעקל צו באשיצן רעכטן פון פובליק בענעפיט  
 באקומער און פארשטערקערן צוטריט צו סאציעלע סערוויסעס  

  
פאדערט פון אפיסעס פון סָאושעל סערוויסעס ארויפצושטעלן   (S.3178A/A.5817A)ע לעגיסלאצי

 באקומער׳ס עיקר רעכטן  
  

פארזיכערט אז געוויסע באקומער פון ׳סופלעמענטאל נוטרישען  (S.8972A/A.9749B) לעגיסלאציע
( בענעפיטן  Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAPעסיסטענס ּפראגראם׳ )

( Electronic Benefit Transfer, EBTבאקומען צוויי עלעקטראנישע בענעפיט טראנספער )
 קרעדיט אדער דעביט קארטל  

  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז זי האט אונטערגעשריבן א לעגיסלאטיווע פעקל פון  
צוויי בילס וועלכע וועלן באשיצן די רעכטן פון ניו יארקער וועלכע באקומען בענעפיטן און פארשטערקערן  

יף די רעכטן פון די וועלכע  צוטריט צו סאציעלע סערוויסעס. די צוויי בילס וועלן העכערן דורכזעעדיגקייט או
 ווענדן זיך אויף צו באקומען הילף און פארבעסערן צוטריט צו עסנווארג הילף.  

  
״אזוי ווי ניו יארקער זעצן פאר ווייטער זיך צו ערהוילן פון די עקאנאמישע ווייטאגן פון דער פאנדעמיע, איז  

וויכטיג פאר אונז צו פארזיכערן אז פובליק הילף פראגראמען טוען פאסיג סערווירן אונזערע  -קריטיש
בילס וועלן צו וויסן טאן  ״די האט גאווערנער האוקול געזאגט. מערסט אומבאהאלפענע קאמיוניטיס,״ 

פאר איינוואוינער איבער׳ן סטעיט אויף זייערע רעכטן ווען זיי באקומען סָאושעל סערוויסעס און פארזיכערן  
אז פאמיליעס מוטשען זיך נישט צו לייגן עסן אויפ׳ן טיש. איך שטאלציר מיך צו נעמען וויכטיגע טריט צו  

כע באקומען פובליק הילף ווייל פאר קיינעם קומט זיך נישט  באשיצן און באפולמעכטיגן ניו יארקער וועל
קעיר אומזיכערהייט, היימלאזיגקייט, אדער סיי וועלכע אנדערע  -מיטצומאכן עסנווארג אדער טשיילד

 דראענדע דרוק און אנגעשטרענגטקייט.״  -לעבנס
  

ו נייטיגע סָאושעל וויכטיג אז אנגעשטרענגטע ניו יארקער האבן גלייכע צוטריט צ-״עס איז קריטיש
״דער  האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער אנטאניא דעלגאדא. סערוויסעס און פובליק בענעפיטן,״ 

נייער לעגיסלאטיווער פעקל היינט אריינגעשריבן אין געזעץ וועט פארבעסערן דורכזעעדיגקייט און  
 ן וואס זיי מאכן מיט.״  אפהיטן די רעכטן פון די וועלכע זוכן די סערוויסעס צוליב שוועריגקייט

  
וועט פאדערן מודיע צו זיין איבער די רעכטן פון מענטשן וועלכע   (S.3178A/A.5817A) לעגיסלאציע

ווענדן זיך צו באקומען הילף. דאס וועט מודיע זיין פאר די באקומער איבער זייער עיקר רעכטן וועלכע  
כט צו א יושר׳דיגע היערינג, דאס רעכט צו פרעגן  זענען אוועקגעשטעלט לויט׳ן געזעץ, ווי צ.ב.ש. דאס רע

איבער עמערדזשענסי הילף, דאס רעכט זיך צו ווענדן פאר אלע בענעפיטן און סערוויסעס, דאס רעכט צו  
קעיר, דאס רעכט צו אומזיסטע שפראך סערוויסעס, דאס רעכט צו אונטערזוכונג  -פרעגן איבער טשיילד



מען מיט געוואלדטאטן אין שטוב, און דאס רעכט צו א געשריבענע   און ספעציעלע סערוויסעס אויב מאכט
 פולשטענדיגע נאטיץ.  

  
״ניו יארקער נייטיגן זיך אין עיקר׳דיגע הילף  סענאטאר דזשעימס סענדערס דזשּוניאר האט געזאגט, 

אין   זאלן קענען זייערע רעכטן און בענעפיטן. די לעגיסלאציע וועט העלפן מענטשן באקומען די שטיצע
וועלכע זיי נייטיגן זיך פאר זייערע פאמיליעס און פאר זיך זעלבסט. טייל פון דער ראלע פון א  

מיטגעפילישע רעגירונג איז צו פארזארגן הילף פאר עיקר׳דיגע געברויכן וועלכע מען קען נישט אליין  
 נאכקומען.״  

  
״ביים באקומען פובליק בענעפיטן זאל עס  מיטגליד פאמעלא דזשעי. הונטער האט געזאגט,-אסעמבלי

זיין קלאר און דייטליך ערקלערט אויף וואס איר זענט בארעכטיגט. באקומער ווייסן אפשר נישט אז זיי 
זענען בארעכטיגט צו היערינגס, עמערדזשענסי הילף און אנדערע סערוויסעס. בפועל מודיע זיין די רעכטן  

נייטיג וויבאלד די וועלכע ניצן די בענעפיטן האבן מעגליך נישט קיין   אין סָאושעל סערוויסעס אפיסעס איז
פאסיגע צוטריט צום אינטערנעט. איך לויב גאווערנער האוקול פאר אונטערשרייבן די לעגיסלאציע אלס 

 געזעץ און איך קוק ארויס צו איר איינפירונג.״  
  

נערונג הילף פראגראמען צוצושטעלן  פאדערט פון סופלעמענטאל ער (S.8972A/A.9749B) לעגיסלאציע
צוויי עלעקטראניק בענעפיט טרענספער קרעדיט אדער דעביט קארטלעך פאר יעדע הויזגעזינד אין וועלכן  

עס געפונען זיך צוויי אדער מער עלטערן אדער אויפציער וועלכע וואוינען אין דעם הויזגעזינד. דאס וועט  
ט אין אויסניצן זייערע בענעפיטן צו שפייזן זייערע  צושטעלן פאר באקומער מער באקוועמליכקיי

 פאמיליעס. 
  

״איך שטאלציר מיך צו ספאנסירן לעגיסלאציע  סטעיט סענאטארקע דזשוליע סאלאזאר האט געזאגט,
מיטגליד -אינאיינעם מיט מיין קאלעגע אסעמבלי S8972Aשכל׳דיג און ווי נייטיג אלס ביל -אלס פשוט

שמחה אייכנשטיין. מיט די אלע דרוקענישן וואס פאמיליעס האבן אויסצושטיין, איז נייטיג לעגיסלאציע צו  
אדרעסירן ווירקליכע געברויכן אין אונזער באזייטיגטע אונטערסערווירטע קאמיוניטיס. דאס איז איינע פון  

ן זיכער אז אלע אויפציער אין אונזערע שטובער האבן צוטריט צו זייערע  יענע געברויכן. מיר מאכ
- באוויליגטע בענעפיטן פון איין מאמענט צום צווייטן, און נישט דארפן באהאנדלען א קארטל ווי א רילעי

מיליאן אמעריקאנער יעדעס   40איז א פעדעראלע פראגראם וואס העלפט איבער  SNAPבעטאן. -רעיס
יליאן פון די יעניגע זענען ניו יארקער. דאס איז א פראגמאטישע שריט און איך דאנק יעדן  מ 1.8יאר און 

לעגיסלאטאר וואס שטיצט דעם ביל. און א יישר כח צו גאווערנער האוקול פאר אונטערשרייבן דעם ביל 
 אלס געזעץ אזוי ווי מיר אדרעסירן די חסרונות אין אונזער סיסטעם.״  

  
״עס איז גענוג שווער ווען פאמיליעס וועלכע   חה אייכנשטיין האט געזאגט,מיטגליד שמ-אסעמבלי
בענעפיטן מוזן וואוינען אונטער די כסדר׳דיגע דרוק פון שפייזן זייערע קינדער. איצט   SNAPבאקומען 

וועלן זיי נישט דארפן מער מיטמאכן די אומבאקוועמליכקייט פון זיך טיילן מיט אן איינציג קארטל צווישן  
שכל׳דיגע לעגיסלאציע איז א פשוט׳ע, ווירקזאמע און  -וויי אויפציער פון דעם הויזגעזינד. די פשוטצ

מיטל צו א פרוסטרירנדע און זינלאזע פראבלעם. א דאנק אייך גאווערנער האוקול  -פראקטישע לייזונגס
 .״ פאר אנערקענען די וויכטיגקייט פון דער נושא און אונטערשרייבן דעם ביל אין געזעץ

  
  

  ### 
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