
 
 الحاكمة كاثي هوكول  15/8/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  مليون دوالر لشهر أغسطس/آب  234الحاكمة هوكول تعلن عن معونات غذائية إضافية بقيمة 
  

( على الحد األقصى من المنافع الغذائية SNAPستحصل جميع األسر المسجلة في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )
 لشهر آب/أغسطس 

  
 من المتوقع أن تستمر المعونات الغذائية التكميلية حتى نوفمبر/تشرين الثاني  

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن جميع سكان نيويورك المسجلين في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية سيحصلون على  
الحد األقصى المسموح به من المعونات الغذائية لشهر أغسطس/آب. ستتلقى جميع األسر المشاركة في برنامج المساعدة  

مخصصات تكميلية هذا  -لك التي لديها بالفعل أقصى مستوى من المعونات بما في ذلك ت -( SNAPالغذائية التكميلية )
 مليون دوالر من التمويل الفيدرالي في اقتصاد والية نيويورك.   234الشهر، مما يؤدى إلى ضخ ما يقرب من 

  
قالت الحاكمة " "ال ينبغي أن يواجه أي من سكان نيويورك احتمال عدم قدرته على توفير الغذاء الكافي إلطعام أسرته،

"تساعد هذه المعونات اإلضافية في التخفيف من هذا القلق المؤلم لمئات اآلالف من األفراد والعائالت الذين ما زالوا   هوكول.
 (." COVID-19يكافحون لتغطية نفقاتهم وسط التعافي االقتصادي المستمر من جائحة )

  
سيتم توفير ملحق المساعدة في حاالت الطوارئ لجميع األسر، بما في ذلك تلك األسر التي تتلقى عادة الحد األقصى المسموح 

(، وهو برنامج ممول فيدراليًا يشرف عليه  SNAPبه من المعونات شهريًا من خالل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )
سوف تتلقى تلك األسر التي تقترب بالفعل من مستوى اإلعانة أو عند الحد األقصى   مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز.

 دوالر.   95دفعة تكميلية ال تقل عن   -دوالر ألسرة مكونة من أربعة أفراد  835 -منه 
  

معونات ( في جميع المقاطعات خارج مدينة نيويورك هذه الSNAPيجب أن ترى أسر برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )
( في منطقة  SNAPأغسطس/آب. ويجب على أسر برنامج المساعدة الغذائية التكميلية ) 19اإلضافية بين اليوم والجمعة،  

 أغسطس/آب.   29أغسطس/آب والسبت   16مدينة نيويورك المكونة من خمس مقاطعات أن ترى معوناتها بين الثالثاء 
  

بإصدار المعونات اإلضافية الطارئة للعائالت  2020( في أبريل/نيسان OTDAبدأ مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز )
المستفيدة من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية التي تتلقى أقل من الحد األقصى لمبلغ المعونات الشهرية. عندما انتهت  

مع الحكومة الفيدرالية لتأمين الحد  ، عملت الوكالة بنجاح 2021صالحية إعالن الطوارئ لوالية نيويورك في يونيو/حزيران 
( حتى انتهاء صالحية اإلعالن الفيدرالي  SNAPاألقصى من المخصصات لجميع أسر برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )

الخاص بالصحة العامة، والذي تم تمديده حتى أكتوبر/تشرين األول، وسيتيح لمكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز 
(OTDAاالس )  .تمرار في صرف هذه المعونات حتى نوفمبر/تشرين الثاني 
  

  1.6( هذا الربيع، مع أكثر من SNAPواصل سكان نيويورك االعتماد بشكل كبير على برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )
البرنامج في  مليون من سكان نيويورك، في جميع أنحاء الوالية المسجلين في  2.8مليون أسرة، بما في ذلك أكثر من 

( على مستوى الوالية بشكل SNAPيونيو/حزيران. في حين انخفض عدد المستفيدين من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )



، مما يسلط الضوء على  2021في المائة مقارنة بشهر يونيو/حزيران  1.4طفيف عن شهر مايو/أيار، ارتفع عددهم بنسبة 
 ت الهامة.  الطلب المستمر على هذه المعونا

  
"ال يمكن التقليل من التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه  قال مفوض مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز دانييل دبليو تيت: 

ن  المعونات بالحد األقصى على األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي. إن هذه المعونات هي بمثابة تدبير مؤقت حاسم يمك ِّ
 ئالت المكافحة من استخدامه لتغطية نفقاتهم وتوفير طعام صحي ومغذي على الطاولة." األفراد والعا

  
( هو األداة األكثر فعالية لدينا لمحاربة وباء SNAP"إن برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )  قال النائب أدريانو اسبيالت:

على الحاكمة هوكول إلعالنها اليوم تخصيص تمويل طارئ الجوع الذي ابتليت به المجتمعات في جميع أنحاء واليتنا. أثني 
إضافي للمساعدة في تعزيز المساعدة الغذائية لألسر المحتاجة في جميع أنحاء نيويورك. تعتبر معونات برنامج المعونة 

( أمًرا بالغ األهمية في جهودنا المستمرة لضمان عدم مواجهة السكان لمزيد من العوائق عند توفير SNAPالغذائية التكميلية )
  الطعام لعائالتهم خالل هذه األوقات الصعبة مع استمرار مجتمعاتنا واقتصادنا في التعافي." 

  
دي المستمر في نيويورك حيث ضخت ما ( دوًرا مهًما في التعافي االقتصاSNAPيلعب برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )

مليار دوالر في اقتصاد الوالية هذا منذ يناير/كانون الثاني. كل دوالر فدرالي يستثمره برنامج المساعدة  1.2يقرب من 
ج  تحدد تأثير برنام  دراسة فيدرالية دوالر في النشاط االقتصادي وفق 1.54( يولد ما يصل إلى SNAPالغذائية التكميلية )

 ( على االقتصاد األمريكي.  SNAPالمساعدة الغذائية التكميلية )
  

في المائة من سكان   14وهذه المعونات هي أيًضا شريان حياة بالغ األهمية لسكان نيويورك المحتاجين حيث اعتمد حوالي 
األسر المستفيدة من العائالت  . كان أكثر من نصف دراسة حديثة( العام الماضي حسب SNAPالوالية على معونات برنامج )

 عاًما أو شخًصا معاقًا.  55في المائة تضمنت شخًصا بالغًا يزيد عمره عن  48التي لديها أطفال وحوالي 
  

(  EBTكما هو الحال مع األشهر السابقة، سيتم تسليم المدفوعات مباشرة إلى حسابات تحويل المنافع اإللكترونية الحالية )
( الحالية الخاصة بهم. ومثل  Electronic Benefit Transfer, EBTصول إليها باستخدام بطاقات )للمستلمين ويمكن الو

، يمكن استخدام المعونات التكميلية لشراء الطعام من متاجر الطعام المعتمدة للبيع بالتجزئة. SNAPالمعونات العادية من ب
 شهر التالي.  تلقائيًا إلى ال SNAPوسيتم ترحيل أي معونات غير مستخدمة من 

  
( في حاالت الطوارئ، بما  SNAPيمكن العثور على مزيد من المعلومات حول معونات برنامج المعونة الغذائية التكميلية )

ساعدة . ويمكن لسكان نيويورك الراغبين بالتسجيل التحقق من أهليتهم لبرنامج المهنافي ذلك إجابات على األسئلة الشائعة 
 .  siting mybenefits.ny.govvi(، وكذلك التقديم عبر اإلنترنت من خالل الرابط SNAPالغذائية التكميلية )

  
  

###  
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