
 
 גאווערנער קעטי האוקול   9/23/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 גאווערנער האוקול אנאנסירט סטעיט אקציעס אין אנערקענונג פון הונגער אקציע מאנאט 
   
מיליאן פונט פון ניו יארק פַארם פראדוקטן,  50׳נָאריש ניו יארק׳ אונטערנעמונג קויפט איבער 

 מיליאן מאלצייטן פאר נויטבאדערפטיגע פאמיליעס   50ברענגנדיג באלד  
   

סטעיט מערקפונקטן אויפגעלאכטן צו ווערן אין אראנדזש אין אנערקענונג פון הונגער אקציע טאג, 
   2022, 23סעפטעמבער 

   
 ניו יארק׳ס עסנווארג קאמערן פארעהרן דעם חודש מיט עסנווארג אפיעלס, אויסטיילונגען און נאך 

   
   

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אנאנסירט אקציעס פארצוקומען לענגאויס ניו יארק אין אנערקענונג  
באוואוסטזיניגקייט איבער  פון הונגער אקציע מאנאט, וואס ווערט אפגעצייכנט יעדן סעפטעמבער צו הייבן 

נויט און צו געבן פרישע כוחות פאר מענטשן אנטיילצונעמען אין דעם קאמף קעגן הונגער. די  -עסנווארג
חדשים צייכענען אפ עטליכע גרייכפונקטן פאר׳ן סטעיט׳ס ׳נָאריש ניו יארק׳ אונטערנעמונג, וואס איז  

ן מער עסנווארג פאר נויטבאדערפטיגע  אוועקגעשטעלט געווארן במשך דער פאנדעמיע צו ברענגע
מענטשן און גלייכצייטיג שטיצן ניו יארקער פַארמער. דער פראגראם האט יעצט ארויסגעהאלפן עסנווארג  

מיליאן   50מיליאן פונט פון ניו יארק פַארם פראדוקטן, שטעלנדיג באלד  50קאמערן קויפן איבער 
    ן אויס עסנווארג־נויט.מאלצייטן אויפ׳ן טיש פאר פאמיליעס וואס שטייע

   
״צופיל ניו יארקער מוטשען זיך צו לייגן עסנווארג אויפ׳ן טיש, און די לעצטע פאר יאר האבן בלויז ערגער  

״אונזערע סטעיט  האט גאווערנער האוקול געזאגט.געמאכט דעם פראבלעם פאר פאמיליעס,״ 
ט ארבעטן שווער צו באקעמפען  אגענטורן און צוזאמארבעט ארגאניזאציעס לענגאויס דעם סטעי

נויט דורך פראגראמען ווי ׳נָאריש ניו יארק׳, און הונגער אקציע מאנאט איז א פערפעקטער צייט  -עסנווארג
צו הייבן באוואוסטזיניגקייט און אנערקענען זייער שווערע ארבעט. ניו יארקער געבן אלעמאל צו א יד ועזר  

דן איינעם זיך אנצושליסן מיט זייערע ארטיגע עסנווארג קאמערן דעם  אין צייטן פון נויט, און איך מוטיג יע
 הונגער אקציע מאנאט.״  

   
דער גאווערנער האט אויך אנאנסירט אז סטעיט מערקפונקטן וועלן זיין אויפגעלאכטן אין אראנדזש אום 

ייט איבער דער  , צו הייבן באוואוסטזיניגק23הונגער אקציע טאג, וואס קומט פאר פרייטאג, סעפטעמבער 
וויכטיגער נושא און צו פארשפרעכן ניו יארק׳ס אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו באקעמפן הונגער אין  

עסנווארג קאמערן איבער׳ן סטעיט פארעהרן אויך דעם מאנאט מיט א ריי עסנווארג   אונזערע קאמיוניטיס.
ג פאר יעדן ניו יארקער א  אויסטיילונגען, עסנווארג אפיעלס, און אנדערע פארקומענישן, געבנדי

 געלעגנהייט אנטיילצונעמען. 
   

    ״נָאריש ניו יארק״
   



ארזארגער איניציאטיוו ערמעגליכט ניו יארק׳ס עמערדזשענסי עסנווארג פ ״נָאריש ניו יארק״ דער 
איינצוקויפן איבעריגע פראדוקטן פון ניו יארק פַארמער און דעירי פאבריצירער צו ליפערן צו  

נויטבאדערפטיגע ניו יארקער פאמיליעס דורך ניו יארק׳ס נעץ פון עסנווארג קאמערן און עמערדזשענסי  
, האט  2020מאי  זינט איר אנהייב ביים שפיצפונקט פון דער פאנדעמיע אין  עסנווארג פארזארגער.

מיליאן דאלער צו העלפן ניו יארק׳ס נעץ פון עסנווארג קאמערן און   96״נָאריש ניו יארק״ געגעבן 
מיליאן פונט עסן פון ארטיגע פַארמער און   57עמערדזשענסי עסנווארג פארזארגער איינצוקויפן איבער 

סטעיט. איין און דרייסיג פראצענט  מיליאן מאלצייטן צו קאמיוניטיס לענגאויס דעם  47.7ליפערן איבער  
פראצענט אויף געוואקסענען    29פון די פינאנצירונג איז אויסגעגעבן געווארן אויף דעירי פראדוקטן,  

    מאכלים.-פראצענט אויף אנדערע פראדוקטן אריינגערעכנט פלייש, אייער און ים 40פראדוקטן, און 
   

  S.4892-A/A.5781-A, האט גאווערנער האוקול אונטערגעשריבן לעגיסלאציע 2021אין נאוועמבער 
  147אוועקצושטעלן דעם ׳נָאריש ניו יארק׳ פראגראם אלס פערמאנענטע סטעיט געזעץ. א סך הכל פון 

פינאנצירונג.  מיליאן דאלער איז געווידמעט געווארן פאר ״נָאריש ניו יארק״ ביז היינט דורך פינף רונדעס 
דער פראגראם גיבט געלטער דירעקט צו דער סטעיט׳ס עמערדזשענסי עסנווארג צושטעלערס זיי צו  

העלפן קויפן ניו יארק אגריקולטורעלע פראדוקטן, ווי מילך, יאגורט, קעז, קאטעדזש טשיז, און פרוכט און  
ר׳ן די פראדוקטן צו ניו יארקערס דורך  עס פינאנצירט אויך דאס דעליווע גרינצייגן, פלייש, פיש, און אייער.

טרּו אויסטיילונגען, עסנווארג קאסטענעס, סקול מאלצייט פראגראמען, עסנווארג קאמערן,  -גרויסע דרייוו
    און ״סופ קיטשענס״. 

   
אין צוגאב שטיצט דער פראגראם דעם סטעיט׳ס פַארמער און פראדוצירער וועלכע האבן פארלוירן  

יערע פראדוקטן צוליב דער פאנדעמיע. דורך די עסנווארג קאמערן איינקויפונגען,  מארקפלעצער פאר זי
   עסנווארג קאמערן און אגריקולטור ביזנעסער אפעקטירט געווארן ביז אהער. 4,320זענען 

   
   סטעיט לענדמארקס וועלן אויפגעלאכטן ווערן אין אראנדזש 

   
, אין  23ן אראנדזש אום פרייטאג, סעפטעמבער סטעיט לענדמארקס וועלן אויפגעלאכטן ווערן אי 

דאס איז דער פערטער נאכאנאנדיגער  אנערקענונג פון הונגער אקציע טאג און הונגער אקציע מאנאט.
יאר וואס ניו יארק סטעיט באלייכט אירע לענדמארקס אין אראנדזש, וואס איז געווען דער קאליר פון די  

דורך הונגער פארלייכטערונג ארגאניזאציעס צו הייבן הונגער  ערשטע פוד סטעמפס און ווערט געניצט 
    באוואוסטזיניגקייט.

   
די סטעיט לענדמארקס וועלכע וועלן אויפגעלאכטן ווערן אין אראנדזש אין אנערקענונג פון הונגער אקציע  

    מאנאט רעכענען אריין:

    גאווערנער מעריאו עם. קאומאו בריק •

   קאסציאושקא בריק •
    געביידע סטעיט עדיוקעשען געביידע SUNYדער העיטש. קארל מעקאל  •
    געביידע  אלפרעד ע. סמיט סטעיט אפיס •

   עמפייער סטעיט פלאזא •
   הויפט אריינגאנג טויער און עקספא צענטער -סטעיט פעירגראונדס  •
    ניאגארא פָאלס •
    הודסאן בריק-דער ׳פראנקלין די. רוזוועלט׳ מיטל •

    אלבאני אינטערנאציאנאלע עירפארט אריינגאנג •
   דער לעיק ּפלאסיד אלימפישע שפרינגען קאמפלעקס •
   לעיק ּפלאסיד אלימפישע קאמפלעקסדער  •

• MTA LIRR - מזרח זייט טויער ביי ּפען סטאנציע    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2FNourishNY&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb3e6df7d649744110b8808da9d79e2c8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995444071264230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8esBPM2%2B6jIhJdvXJ6PZJR57akkZPE0yrMMt7h9xFYk%3D&reserved=0


   ׳פעירפארט ליפט׳ ברידזש איבער דעם ערי קאנאל •

   
ניו יארק סטעיט איז שוין פון לאנג פארשפראכן צו דער קאמף קעגן הונגער. דער סטעיט האט 

ע יארן אויף צו פארבעסערן צוטריט צו  איינגעפירט עטליכע היסטארישע פראגראמען אין לעצטער
געוואקסענע עסן און צו ברענגען עסנווארג און געטראנקען פראדוצירט אין ניו יארק צו  -געזונטע, ארטיג

מער לעצטנס, אלס טייל פון סטעיט ָאוו דע סטעיט צוזאג צו בעסער   אונטערסערווירטע קאמיוניטיס.
ארק, האט גאווערנער האוקול פארארדענט פאר׳ן  באהעפטן פַארמס און סקולס לענגאויס ניו י

דעפארטמענט פון אגריקולטור און מארקעטס צו נעמען דער פירערשאפט ראלע אויף אדמיניסטרירן דער  
אין דעם פראגראם לענגאויס דעם כדי צו פארשטערקערן אנטיילנעמונג  איניציאטיוו NYSפראצענט  30

צענט פער    5.9סטעיט. די אונטערנעמונג העכערט די צוריקצאל וואס סקולס באקומען פאר מיטאג פון  
פראצענט    30צענט פער מאלצייט פאר סיי וועלכע דיסטריקט עס קויפט לכל הפחות  25מאלצייט צו 

ער פַארמס. נאך א לעצטערע גרייכפונקט  באשטאנדטיילן פאר זייער סקול מיטאג פראגראם פון ניו יארק
איז די איין מיליאן פונט ביישטייערט צו הונגעריגע ניו יארקער אלס טייל פון די אנגייענדע איינפירונג פון  

דעם סטעיט׳ס ׳עסנווארג ביישטייערונג און איבערגעבליבענע עסנווארג ריסייקל׳ען געזעץ׳, וואס בויט  
ענדערנדע עמיסיעס פאראורזאכט דורך  -צו רעדוצירן אפפאל און קלימאטאויף דעם סטעיט׳ס באמיאונגען 

 קוואליטעט עסנווארג פאר נויטבאדערפטיגע ניו יארקער.  -באגראבן, און גלייכצייטיג צושטעלן הויכע-מיסט
   

קומט זיך צונויף צוצושטעלן סטעיט פאליסי שאפער מיט   קאונסיל אויף הונגער און עסנווארג פאליסידער 
געוואקסענע  -צוגענגליכקייט צו געזונטע, ארטיגמבינות אויף וויאזוי צו אדרעסירן הונגער און פארבעסערן 

וויכטיג  -עסנווארג פאר ניו יארק סטעיט איינוואוינער. די ארבעט פון דעם קאונסיל איז געווען קריטיש
בשעת׳ן איינפירן דעם ״נָאריש ניו יארק״ פראגראם, אדאנק איר פאקוס אויף פארשטערקערן באציאונגען  

ען וועלכע אדרעסירן הונגער און די וועלכע פראדוצירן און טיילן אויס און קאאפעראציע צווישן פראגראמ
עסנווארג. דער קאונסיל זעצט פאר ווייטער איר ארבעט און איז מוטיגט דעם ציבור צו קוקן דעם ׳ווייסן  

    .28הויז קאנפערענץ אויף הונגער, ערנערונג, און געזונט׳ אום מיטוואך, סעפטעמבער 
   

    ילונג פראגראמעןעסנווארג אויסטי
   

ראיאנישע עסנווארג קאמערן יעדע באזונדער אנערקענען  10אין צוגאב, טוען פילע פון ניו יארק סטעיט׳ס 
הונגער אקציע מאנאט אויף זייער אייגענעם שטייגער דעם מאנאט, געבנדיג פאר ניו יארקער גאר א  

אין זייערע אייגענע קאמיוניטיס. פלאנירטע   גוטער געלעגנהייט זיך צו באשעפטיגן אויף א פראקטישן אופן
אקטיוויטעטן רעכענען אריין א ריי עסנווארג אויסטיילונג פראגראמען, עסנווארג אפיעלס, און אנדערע  
    קאמיוניטי פארקומענישן צו שטיצן זייערע הונגער פארלייכטערונג אויפגאבעס. עטליכע משלים זענען:

האלט דעם ׳ליעדער אוו דע פעק׳ פאנדרעיזער און   סאוטערן טיער׳פוד בענק׳ פון דעם  •
ווירטועלע עסנווארג אפיעל, וואס ברענגט צוזאם ארטיגע ביזנעסער צו שאפן געלט פאר דעם  

עסנווארג קאמער פון דעם סאוטערן טיער. אנטיילנעמענדע קארפארעיט צוזאמארבעט 
שנעלסטע צייט און   מאנשאפטן פארמעסטן זיך איינצופאקן די מערסטע בעקּפעקס אין די 

צוגעפאסטן ווירטועלן  -גלייכצייטיג אויך זאמלען די מערסטע ביישטייערונגען דורך זייער ספעציעל
    געשעפט.

האט געהאלטן א מידיע פארזאמלונג אינאיינעם מיט קאנגרעסמאן דזשאסעף מארעל ׳פודלינק׳  •
וניווערסאלע סקול מאלצייטן  הונגער לעגיסלאציע, ווי צ.ב.ש. א-צו שתדל׳ען פאר פעדעראלע אנטי

און דער ׳געזונטע מאלצייטן, געזונטע קינדער אקט׳ פריער דעם חודש. ׳פודלינק׳ס׳ יערליכער  
הערבסט פאנדרעיזער, דער ׳פעסטיוועל פון עסן׳, האט זיך אויך אומגעקערט צו דער שטאט׳ס 

   .2019פובליק מארקעט צום ערשטן מאל זינט 
מיט   וחאינטעראקטיווע הונגער אקציע מאנאט לויסגעגעבן אן האט אר ׳איילענד הארוועסט׳ •

צוזאמקונפט פראגראמען און געדאנקען פאר וויאזוי מענטשן קענען העכערן באוואוסטזיניגקייט  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2F30-percent-initiative&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb3e6df7d649744110b8808da9d79e2c8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995444071264230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zWwMoevNWdqgZ4Z1uHLVM9QgP%2BqAvNb53fp4WL%2BZoHg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2Fcouncil-hunger-and-food-policy&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb3e6df7d649744110b8808da9d79e2c8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995444071264230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BrUpmbW2m3Vhv0fCGvrVU2EKlrgrWPlxcL%2FXjz6wQGA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.islandharvest.org%2Fevent%2Fhunger-action-month-3%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb3e6df7d649744110b8808da9d79e2c8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995444071264230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XFdDp4GMQ3u2DIvKgBSaaElFPpGaIg0det2t691GKMo%3D&reserved=0


נויט, אריינגערעכנט א -און זיך אליין באטייליגן אין זייער געגנט אין דעם קאמף קעגן עסנווארג
   חודש׳דיגע ׳בילד א באקס׳ עסנווארג אפיעל אקטיוויטעט.-גאנץ

שליסט זיך אן דער הערי טשעפין ראיאנישע עסנווארג קאמער  -אינק.׳ ׳לאנג איילענד קעירס  •
מיט דעם האופאודזש אינדוסטריעלע אסאסיעשען פון לאנג איילענד אפצוצייכענען הונגער אקציע  

פער    10.00האבן ביישטייערט  HIALIטאג. עטליכע קארפארעישענס וואס זענען מיטגלידער אין 
נד קעירס׳ און וועט זיך צוזאמקומען אום הונגער אקציע טאג  ארבעטער צו שטיצן ׳לאנג איילע

     פאר א גרופע פאטאגראפיע.

   
עסנווארג קאמערן דערמוטיגן אויך ניו יארקערס צו טראגן אראנדזש אום הונגער אקציע טאג און פאסט׳ען  

טערעסירט צו  צו סאושעל מעדיע צו העכערן באוואוסטזיניגקייט פון דער צוועק. די וועלכע זענען אינ
׳פידינג  געפונען עסנווארג אדער זיך מתנדב זיין מיט זייער ארטיגע עסנווארג קאמער קענען באזוכן דעם

    פאר מער אינפארמאציע.  ניו יארק סטעיט׳ וועבזייטל
   

  דעפארטמענט פון אגריקולטור און מארקעטס קאמיסיאנער ריטשערד עי. באל האט געזאגט,
״הונגער אקציע מאנאט איז אונזער יערליכער געלעגנהייט צו העכערן באוואוסטזיניגקייט איבער  

ם עולם איבער׳ן סטעיט זיך צו  נויט וואס אונזערע קאמיוניטיס שטייען אויס, און מיר מוטיגן דע-עסנווארג
באטייליגן. דא ביים דעפארטמענט, ארבעטן מיר שווער יעדן טאג צו באקעמפן הונגער און שטעלן מער  
עסנווארג אויף די טישן פון אלע ניו יארקער. איך שטאלציר מיך אז אונזער ׳נָאריש ניו יארק׳ פראגראם  

נויטבאדערפטיגע מענטשן דורך אונזער נעץ פון  מיליאן מאלצייטן צו  50האט יעצט געברענגט באלד 
- עסנווארג קאמערן, און גלייכצייטיג שטיצן אונזערע פַארמער דורכ׳ן איינקויפן זייערע געזונטע, פַארם

    פרישע פראדוקטן. דאס איז ווירקליך אויף וואס באגייסטערט צו ווערן .״
   

אנער דעניעל דָאבליו. טיעץ האט געזאגט,  אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאביליטי הילף קאמיסי 
א באדויערנדע   —נויט -צופיל הויזגעזינדער אין אונזער סטעיט ראנגלען זיך נאך ווייטער מיט עסנווארג״

מציאות וואס מיר קענען נישט צולאזן עס זאל ווערן אן אלגעמיינע צושטאנד. הונגער אקציע מאנאט 
אסאך ארבעט צו טון. גאווערנער האוקול׳ס אומוואקלדיגע   דערמאנט אונז אלע אז עס איז פאראן נאך

שטיצע פאר פראגראמען ווי ׳נָאריש ניו יארק׳ צייגט איר ווירקליכע אנטשלאסנקייט צו זיכער מאכן אז אלע 
 ניו יארקער האבן די מעגליכקייט צוצושטעלן געזונטע, ערנערנדע עסן פאר זיך און זייערע נאענטע.״  

   
״יעדע ניו יארקער קומט זיך צו האבן צוטריט צו   ע מישעל הינטשי האט געזאגט,סטעיט סענאטארק

צוגענגליכע, געזונטע עסן און צו האבן די זיכערהייט פון וויסן פון וואו זייער קומענדע מאלצייט וועט קומען.  
יף צו  אלס פארזיצערין פון דעם סענאט אגריקולטור קאמיטע, איז מיין פריאריטעט אלעמאל געווען או

באהעפטן די פינטלעך צווישן די ערנערנדע עסנווארג געהאדעוועט דורך ניו יארקער פַארמער און ארטיגע  
- א לעבנס —נויט, וואס איז וויאזוי אונזער ׳נָאריש ניו יארק׳ ביל -פאמיליעס וועלכע שטייען אויס עסנווארג

-ייטער פירן דםע וועג אויף לייזונגסאיז פארמירט געווארן. מיר וועלן וו  —נויט  -מיטל פאר עסנווארג
מיטלען צו ענדיגן דעם הונגער קריזיס און איך דאנק גאווערנער האוקול פאר איר צוזאמענארבעטשאפט  

 אין בויען א מער יושר׳דיגער עסנווארג סיסטעם פאר יעדן.״  
   

פאר׳ן   ״איך וויל דאנקען גאווערנער האוקול מיטגליד דאנע לופארדא האט געזאגט,-אסעמבלי
ארויסהייבן אונזער הצלחה׳דיגער ׳נָאריש ניו יארק׳ פראגראם דורכאויס הונגער אקציע מאנאט. דער  

פראגראם האט ערמעגליכט פאר עסנווארג קאמערן און עמערדזשענסי עסנווארג פארזארגער 
ק׳ס איינצוקויפן מיליאנען דאלארען אין עסנווארג מותרות פון ניו יארקער פראדוצירער. ניו יאר

נויט  -נייטיגע ראלע אין אדרעסירן עסנווארג-אגריקולטורעלע סעקטאר שטאלצירט זיך צו שפילן א העכסט
 לענגאויס דעם סטעיט.״  

   

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=9d4ad347-c2d1ea00-9d482a72-000babd9fa3f-8fbe36c674c15b2e&q=1&e=8189fd91-81c4-4eea-9f36-6dec255f221a&u=https%3A%2F%2Ffeedingnys.org%2Four-member-food-banks%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=9d4ad347-c2d1ea00-9d482a72-000babd9fa3f-8fbe36c674c15b2e&q=1&e=8189fd91-81c4-4eea-9f36-6dec255f221a&u=https%3A%2F%2Ffeedingnys.org%2Four-member-food-banks%2F


״צוויי מיליאן ניו יארק סטעיט איינוואוינער,   דזשאעל בערג האט געזאגט, CEOפרי אמעריקע׳ -׳הונגער
שטאטישע, פארווארפענע ווינקל פונעם סטעיט  -אויסגעשפרייט איבער יעדע דארפישע, אויסער

אריינגערעכנט ארבעטער, עלטערע מענטשן, קינדער, וועטעראנען און מענטשן מיט אומפעאיגקייטן   —
, און קענען נישט אלעמאל אפארדירן גענוג עסן. דעם  אומזיכערע היימען-וואוינען יעצט אין עסנווארג —

הונגער אקציע מאנאט, לאמיר זיך ווידעראמאל אונטערנעמען אונזערע געמיינזאמע באמיאונגען צו שאפן  
און איינפירן די ּפָאליסיס נייטיג אויף צו ברענגען א סוף צו הונגער און זיכער מאכן אז יעדער קען  

רך שניידן ארעמקייט, פארברייטערן עקאנאמישע געלעגנהייטן און  אפארדירן ערנערנדע עסן דו
 פארזיכערן גענוג רעגירונג זיכערהייט נעץ פראגראמען.״  

  
״׳נָאריש ניו יארק׳ איז א ווערדפולע  ניו יארק פַארם ביורא פרעזידענט דייוויד פישער האט געזאגט, 

קאמערן און עמערדזשענסי עסנווארג פראגראם וואס פארבינדט פַארמער מיט ראיאנישע עסנווארג 
מיטל  -קאמער לענגאויס דעם סטעיט. די מארקעט געלעגנהייטן וואס עס פארזארגט דינט אלס א לעבנס

פאר סיי די וואס מאכן וואקסן און סיי נויטבאדערפטיגע ניו יארקער, איבערהויפט ווען עס קומען פאר  
איז גאר א גוטע דערמאנונג איבער די וויכטיגקייט פון  טשעין שטערונגען. הונגער אקציע מאנאט -סּוּפליי

אנהאלטן א שטארקע אגריקולטורעלע סיסטעם אין ניו יארק צו אדרעסירן די געברויכן פון אונזער סטעיט  
און פון אונזערע פַארמער׳ס איבערגעגעבנקייט זיכער צו מאכן אז יעדער ניו יארקער האט צוטריט צו  

עסן. מיר שעצן גאווערנער האוקול׳ס אנגייענדע שטיצע פאר ׳נָאריש ניו  פראדוצירטע -פרישע, ארטיג
 יארק׳ און אלצדינג וואס עס פארזארגט.״  

   
״ניו יארק סטעיט רעגירונג   ׳פידינג ניו יארק סטעיט׳ עקזעקיוטיוו דירעקטאר דען איגען האט געזאגט,

הונגער -וארג קאמערן און אנדערע אנטיוויכטיגע שטיצע צו עסנו-זעצט פאר ווייטער צו פארזארגן קריטיש
פארמיידונג און ערנערונג הילף פראגראם, און  -ארגאניזאציעס דורך ׳נָאריש ניו יארק׳, דער הונגער

עסנווארג אפפאל צוריקשאפונג פראיעקטן. מיר מוזן בלייבן וואכזאם קעגן סיי וואספארא פאלשע גלויבן 
מיר זענען מער נישט אין א קָאוויד לָאקדָאון, בלייבט דער  אז דער קריזיס איז אריבער: טראצדעם וואס 

נויט פאר ביישטיירטע עסן אויף גאר הויכע שטאפלען. אינפלאציע האט אפעקטירט אונזערע שכנים און  
אונזער ארבעט. מיר זענען גליקליך צו האבן אזעלכע גאר גוטע צוזאמארבעטער אין סטעיט רעגירונג.  

רשאפט ערמעגליכט פאר אונז צו פארזארגן מיליאנען פונט הויכע קוואליטעט  גאווערנער האוקול׳ס פירע 
פראדוצירטע עסן צו העלפן אונזערע הונגעריגע שכנים. מיט פארבינדן פַארמער, עסנווארג -ניו יארק

פונקציאנירנדן און פראדוקטיוון פראגראם. מיר קוקן ארויס צום  -קאמערן, און די הונגעריגע אין אן גינציג
וואס אלע אונזערע שכנים האבן זיכערע עסן פארזארגונג און אונזער ארבעט וועט מער נישט נייטיג   טאג

 נייטיג.״  -זיין. ביז יענעם טאג, וועט אנגייענדע שטיצע פאר עסנווארג קאמערן זיין העכסט
   

נגער  ״דעם הו ׳לאנג איילענד קעירס אינק.׳ הויפט רעגירונג באאמטער מייקל העינס האט געזאגט,
דע הערי טשעפין פוד בענק׳ שטאלץ צו שטיין אינאיינעם מיט   -אקציע מאנאט, איז ׳לאנג איילענד קעירס 

׳פידינג אמעריקע׳ און ׳פידינג ניו יארק סטעיט׳ אין שתדל׳ען פאר מער שטיצע פאר עסנווארג קאמערן און  
קומענדע וואך האלטן    סערווירן.די פארשידענע ערליי עסנווארג אומזיכערע באפעלקערונגען וועמען מיר 

מיר אן ארטיגער ׳וואטש פארטי׳ פאר שטאב, וואלונטירער, אגענטורן און פערזאנען מיט לעבעדיגע  
ערפארונג צו ווירטועל זיך באטייליגן אין דעם ווייסן הויז קאנפערענץ אויף הונגער, ערנערונג און  

ער קאנפערענץ וועט אויפלעבן דעם לאנד׳ס הונגער מיר זענען זייער באגייסטערט צו זען ווי ד  געזונט.
אדוואקאטן און איך קוק ארויס מיט חשק צו טון די ארבעט נייטיג אויף צו פארזיכערן א הונגערלאזע 

 .״  2030אמעריקע ביז 
   

״׳נָאריש ניו יארק׳ פינאנצירונג   דזשוליע טעדעסקא האט געזאגט, CEO׳פודלינק׳ פרעזידענטקע און 
וויכטיגע מקור פון שטיצע פאר ׳פודלינק׳ און אונזערע קאמיוניטי צוזאמארבעטער כדי צו  -טישאיז א קרי

שטיצן ארטיגע וואקסער און גלייכצייטיג ברענגען געזונטע עסן אויפ׳ן טיש פאר מיליאנען ניו יארקער.״  



דעמיע  ״מיר אפלאדירן סטעיט באאמטע פאר אנערקענען דער נויט, און פאר׳ן איבערקערן דער פאנ
 אפרוף פראגראם אויף א קביעות׳דיגע לעגיסלאציע אינערהאלב דעם סטעיט בודזשעט.״ 

     
רענדי שובין   CEOבאזירטער ׳איילענד הארוועסט׳ עסנווארג קאמער פרעזידענט און -לאנג איילענד

ר  ״פילע אמעריקאנער שפירן די עקאנאמישע דרוק צוליב שטייגנדע פרייזן פא דרעסנער האט געזאגט,
עסנווארג, גאזאלין, און אנדערע נייטיגע פראדוקטן, וואס איז גורם פאר זיי צו מאכן שווערע באשלוסן, ווי  
למשל קויפן עסן אדער באצאלן אויף אנצופילן זייערע קַארס מיט גאז אדער צאלן א יוטיליטי ביל. הונגער  

לפן ברענגען א סוף צו הונגער דורך  אקציע מאנאט איז א צייט פאר ניו יארקער זיך צו מאביליזירן צו הע
ביישטייערן, וואלונטירן אדער אדוואקירן. מיר אפלאדירן גאווערנער האוקול פאר איר פירערשאפט און  

שטיצע פאר פראגראמען ווי ׳נָאריש ניו יארק׳ וואס העלפט זיכער מאכן אז קיין שום ניו יארקער גייט נישט 
 למשל עסן.״  אן קיין עיקר׳דיגע מענטשן רעכטן ווי 
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