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  מיליאן דאלאר אין צוגעקומענע עסן הילף פאר אוגוסט 234גאווערנער האקול אנאנסירט 
  

וועלן באקומען די מאקסימום שטאפל פון עסן בענעפיטן  SNAPאלע פאמיליעס וועלכע באקומען 
 פאר אוגוסט 

  
 צוגעקומענע עסן בענעפיטן ערווארטעט אנצוגיין ביז נאוועמבער  

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז אלע ניו יארקער וועלכע זענען איינגעשריבן אין דעם  
 ,Supplemental Nutrition Assistance Programסאּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם )

SNAP )–  'טע סומע  וועלן באקומען די מאקסימום ערלויב –אין די פארגענגענהייט גערופן 'פּוד סטעמּפס
אריינרעכענענדיג די וועלכע   –  SNAPפון עסן בענעפיטן דעם אוגוסט. אלע פאמיליעס וועלכע באקומען 

וועלן באקומען א צוגעלייגטע סומע דעם חודש,    –באקומען שוין יעצט די העכסטע סומע בענעפיטן 
 יארק סטעיט עקאנאמיע. מיליאן דאלאר אין פעדעראלע געלטער אריין אין די ניו   234אריינגיסנדיג בערך 

  
"עס קומט זיך נישט פאר קיין איין ניו יארקער זיך צו דארפן זארגן אז זיי וועלן נישט קענען שטעלן גענוג  

"די צוגעקומענע בענעפיטן   האט גאווערנער האקול געזאגט.עסן אויפן טיש צו פיטערן זייער פאמיליע", 
העלפן פארגרינגערן די שמערצליכע זארגן פאר הונדערטע טויזנטע מענטשן און פאמיליעס וועלכע  

מוטשענען זיך נאכאלץ צו בלייבן העכער די וואסער דורכאויס די אנגייענדע עקאנאמישע ערהוילונג פון די  
 פאנדעמיע."   19-קאוויד

  
אריינרעכענענדיג די וועלכע   –לף ווערט געגעבן פאר אלע פאמיליעס די עמערדזשענסי צוגעלייגטע הי

א   — SNAPבאקומען געווענטליך נישט די מאקסימום בענעפיטן וואס איז ערלויבט פער חודש פון  
אויסגעצאלטע פראגראם וואס ווערט איבערגעזעהן דורך די ניו יארק סטעיט אפיס פון  -פעדעראל

(.  Office of Temporary and Disability Assistance, OTDAהילף )צייטווייליגע און דיסאביליטי 
  – פאר א פאמיליע פון פיר   $835  –פאמיליעס וועלכע באקומען שוין סיי ווי די מאקסימום בענעפיט סומע 

 .  $95אדער נאענט דערצו, וועלן באקומען א צוגעלייגטע באצאלונג פון צום ווייניגסטנס 
  

SNAP קאונטיס אינדרויסן פון ניו יארק סיטי קענען ערווארטן צו זעהן די צוגעלייגטע   פאמיליעס אין אלע
קאונטיס  -פאמיליעס אין די פינף  SNAP.  19 אוגוסט בענעפיטן אריינקומענדיג צווישן היינט און פרייטאג,

ג צווישן  אין די ניו יארק סיטי ראיאן קענען ערווארטן צו זעהן זייערע צוגלייגטע בענעפיטן אריינקומענדי
 .  29און מאנטאג, אוגוסט  16דינסטאג, אוגוסט 

  
פאר די    2020האט אנגעהויבן גיבן די עמערדזשענסי סאּפלעמענטעל בענעפיטן אין אפריל  OTDAדי 

SNAP   פאמיליעס וועלכע באקומען ווייניגער פון די מאקסימום חודש'ליכע בענעפיט סומע. ווען ניו יארק
, האט די אגענטור ערפאלגרייך  2021לעראציע איז אפגעלאפן אין יוני סטעיט'ס עמערדזשענסי דעק

פאמיליעס   SNAPגעארבעט מיט די פעדעראלע רעגירונג צו פארזיכערן די מאקסימום סומע פאר אלע 



וואס איז יעצט פארלענגערט   –ביז די פעדעראלע דעקלעראציע פון א פובליק געזונטהייט עמערדזשענסי 
צו פארזעצן צו גיבן די   OTDAוועט אפלויפן, און עס וועט ערמעגליכן די    – געווארן ביז אקטאבער

 בענעפיטן ביז נאוועמבער.  
  

מיליאן   1.6דעם פרילינג, מיט איבער  SNAPניו יארקער האבן פארגעזעצט צו זיין שטארק אנגעוויזן אין 
יט זייענדיג איינגעשריבן אין  איבערן סטע –מיליאן ניו יארקער  2.8אריינרעכענענדיג איבער  –פאמיליעס 

איבערן סטעיט איז עטוואס  SNAPדעם פראגראם אין יוני. כאטש די צאל פון מענטשן וועלכע באקומען 
, ארויסווייזנדיג די  2021פראצענט פון יוני   1.4געפאלן זינט מאי, זענען זיי נאך געווען העכער מיט 

 אנגייענדע פארלאנג פאר די קריטישע בענעפיטן.  
  

די ניו יארק סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסאביליטי הילף קאמישאנער דעניעל וו. טיעץ האט 
"די השפעה וואס די מאקסימום בענעפיטן קענען האבן אויף א פאמיליע וואס מוטשעט זיך מיט  געזאגט, 

יסוועג פאר מענטשן אומזיכערהייט קען נישט איבערגעטריבן ווערן. די בענעפיטן זענען א קריטישע או-עסן
און פאמיליעס וואס מוטשענען זיך צו קענען בלייבן העכער די וואסער און שטעלן געזונטע און  

 נארהאפטיגע עסן אויפן טיש."  
  

איז די ווירקזאמסטע מיטל וואס מיר האבן   SNAP"קאנגרעסמאן עידריַאנָאו עסּפַאיַאט האט געזאגט, 
צוריקצוקעמפן קעגן די הונגער עפידעמיע וואס פלאגט קאמיוניטיס ארום אונזער סטעיט און גאנצע לאנד.  
איך וויל אויסלויבן גאווערנער האקול פאר איר היינטיגע אנאנס צו צוטיילן נאך עמערדזשענסי געלטער צו 

בענעפיטן זענען   SNAPמיליעס אין נויט איבער גאנץ ניו יארק. העלפן פארמערן עסן הילף פאר פא
קריטיש אין אונזערע אנגייענדע באמיאונגען צו זיכער מאכן אז איינוואוינער טרעפן זיך נישט אן אין  
שטרויכלונגען ביים צושטעלן עסן פאר זייערע פאמיליעס דורכאויס די שווערע צייטן, ווען אונזערע  

  נאמיע זעצן פאר זיך צו ערהוילן." קאמיוניטיס און עקא
  

SNAP   שפילט א וויכטיגע ראלע אין ניו יארק'ס אנגייענדע עקאנאמישע ערהוילונג, און עס האט
ביליאן דאלער אין די סטעיט'ס עקאנאמיע זינט יאנואר. יעדע פעדעראלע דאלאר  1.2אריינגעגאסן איבער 
אין עקאנאמישע אקטיוויטעט, לויט א  $1.54ווי  טרייבט אויף ביז אזויפיל  SNAPאינוועסטירט דורך 
אויף די עקאנאמיע פון די פאראייניגטע   SNAPוואס רעכנט אויס די השפעה פון   פעדעראלע שטודיע

 שטאטן. 
  

פראצענט   14שטריק פאר ניו יארקער אין נויט, אזוי ווי בערך -די בענעפיטן זענען אויך א קריטישע רעטונג
א לעצטיגע  בענעפיטן לעצטע יאר לויט  SNAPאפעלקערונג איז געווען אנגעוויזן אויף פון די סטעיט'ס ב

  48. איבער האלב געשאנקענע הויזגעזינדער זענען געווען פאמיליעס מיט קינדער און ארום שטודיע
 אדער עמיצער מיט אן אומפעאיגקייט.   55פראצענט האבן אריינגערעכנט אן ערוואקסענער איבער 

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

( אקאונטס און קענען  EBT ,Electronic Benefit Transferעלעקטראנישע בענעפיט טראנספער )
  SNAPקארטלעך. פונקט ווי די געווענטליכע  EBTארויסגענומען ווערן מיט זייערע עקזיסטירנדע 

ענעפיטן, וועלן די צוגעלייגטע בענעפיטן קענען גענוצט ווערן צו קויפן עסן ביי אויטאריזירטע ריטעיל עסן  ב
בענעפיטן וועלן אויטאמאטיש אריבערגעפירט ווערן צו   SNAPגעשעפטן. סיי וועלכע נישט אויסגעניצטע 

 דעם פאלגנדן חודש.  
  

בענעפיטן,   SNAPאיר קענט געפונען מער אינפארמאציע איבער די עמערדזשענסי צוגעלייגטע 
. ניו יארקער וועלכע זעננען אינטערעסירט דאגעפרעגטע פראגן, -אריינרעכענענדיג ענטפערס אויף אפט

, און אויך אּפלייען דורך די  SNAPזיך איינצושרייבן קענען זעהן אויב זיי זענען בארעכטיגט פאר 
 .  mybenefits.ny.govאינטערנעט, דורכן באזוכן  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ers.usda.gov%2Famber-waves%2F2019%2Fjuly%2Fquantifying-the-impact-of-snap-benefits-on-the-u-s-economy-and-jobs%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c0df04ee82041393dd108da7ef0cd4d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961869946385950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=37gqQzsCtxYoT%2BywFyC1HikzVFZ6w8VH8kgP4tmQqmw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbpp.org%2Fresearch%2Ffood-assistance%2Fa-closer-look-at-who-benefits-from-snap-state-by-state-fact-sheets%23New_York&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c0df04ee82041393dd108da7ef0cd4d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961869946385950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8KqJUhIXudEgnbUE5Api53BvgF6Zv9y9Whg0TsRZ6jw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbpp.org%2Fresearch%2Ffood-assistance%2Fa-closer-look-at-who-benefits-from-snap-state-by-state-fact-sheets%23New_York&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c0df04ee82041393dd108da7ef0cd4d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961869946385950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8KqJUhIXudEgnbUE5Api53BvgF6Zv9y9Whg0TsRZ6jw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fotda.ny.gov%2Fprograms%2Fsnap%2Fqanda.asp&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c0df04ee82041393dd108da7ef0cd4d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961869946385950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZoxEeWDzsuqMFZgHlY66m8XdFNeXDsloY%2BDj%2FwPNv5g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmybenefits.ny.gov%2Fmybenefits%2Fbegin&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c0df04ee82041393dd108da7ef0cd4d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961869946385950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aJ6xBvgBgITfyCzwgxdgAkVsUQzzCIDF6D764W5g1ok%3D&reserved=0


  
  

###  
  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c0df04ee82041393dd108da7ef0cd4d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961869946385950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iJd81aCVPdiUfPn1MeCTmB5ZSIShpHf0mkRGyBaDXTk%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

