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  مليون دوالر كمساعدة غذائية إضافية لشهر ديسمبر/كانون األول 234الحاكمة هوكول تعلن عن 
  

الحد األقصى من المخصصات الغذائية لشهر ديسمبر/   على األقل على SNAPستحصل جميع األسر التي لديها برنامج 
  كانون األول

  
  من المتوقع أن تستمر المعونات الغذائية التكميلية حتى فبراير/شباط

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن كافة سكان نيويورك المسجلين في برنامج المساعدات الغذائية التكميلي سيحصلون على  
الحد األقصى المسموح به من المخصصات الغذائية لشهر ديسمبر/كانون األول. ستتلقى كافة األسر المشاركة في برنامج  

مخصصات تكميلية هذا الشهر مما  -ك تلك التي لديها بالفعل الحد األقصى من المزايا بما في ذل  -المساعدة الغذائية التكميلية 
  مليون دوالر من التمويل الفيدرالي في اقتصاد والية نيويورك. 234يؤدي إلى ضخ ما يقرب من 

  
إطعام أنفسهم وأسرهم  "استمرت هذه المزايا اإلضافية في مساعدة سكان نيويورك الذين يكافحون على  قالت الحاكمة هوكول،

مليون دوالر لبرنامج   234"سيوفر مبلغ  طوال فترة الجائحة واآلن في مواجهة ارتفاع أسعار البقالة بسبب التضخم العالمي".
( اإلغاثة لسكان Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAPالمساعدات الغذائية التكميلي )

  نيويورك المحتاجين خالل موسم العطالت وأشهر الشتاء الباردة عندما تكون ميزانيات األسرة متوترة بشكل خاص."
  

(، وهو برنامج ممول فيدراليًا  SNAPسيتم توفير ملحق المساعدة في حاالت الطوارئ لجميع األسر التي تحصل على )
 New York State Office of Temporary andمعونة العجز )يشرف عليه مكتب المعونات المؤقتة و

Assistance, OTDA Disability.)  ستتلقى كافة األسر بما في ذلك تلك التي تتلقى بالفعل أقصى مقدار من
دوالًرا تكملة ال تقل عن   95المخصصات لحجم األسرة واألسر التي كانت ستحصل في السابق على تكملة شهرية أقل من  

  الًرا.دو 95

  
( في جميع المقاطعات خارج مدينة نيويورك إيداع هذه SNAPومن المفترض أن ترى األسر التي تحصل على )

( في  SNAPديسمبر/كانون األول. يجب أن ترى األسر التي تحصل على ) 22المخصصات اإلضافية بحلول يوم الخميس 
  ديسمبر/كانون األول. 28مدينة نيويورك إيداع مخصصاتها بحلول األربعاء 

  
( بإصدار المعونات اإلضافية الطارئة للعائالت المستفيدة من برنامج  OTDAبدأ مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز )

المساعدة الغذائية التكميلية التي تتلقى أقل من الحد األقصى لمبلغ المعونات الشهرية. عندما انتهت صالحية إعالن الطوارئ 
لتأمين الحد األقصى من المخصصات  ، عملت الوكالة بنجاح مع الحكومة الفيدرالية2021لوالية نيويورك في يونيو/حزيران 

( حتى انتهاء صالحية اإلعالن الفيدرالي الخاص بالصحة العامة في الطوارئ، والذي تم تمديده SNAPلجميع أسر برنامج )
  ( االستمرار في صرف هذه المعونات حتى فبراير/شباط.OTDAحتى يناير/كانون الثاني، وسيتيح لمكتب )

  
مليون أسرة بما في ذلك  1.6( حيث تم تسجيل أكثر من  SNAPيواصل سكان نيويورك االعتماد بشكل كبير على برنامج )

مليون من سكان نيويورك في كافة أنحاء الوالية في البرنامج في أكتوبر/تشرين األول. ففي حين كان من   2.8أكثر من 



بالمائة عن   2.2نة بشهر سبتمبر/أيلول فقد ارتفع العدد بنسبة ( على مستوى الوالية ثابتًا مقارSNAPيحصلون على )
  مما يسلط الضوء على الطلب المستمر على هذه المخصصات الهامة. 2021أكتوبر/تشرين األول 

  
"هذه المخصصات الغذائية  قال دانيال دبليو تيتز مدير مكتب والية نيويورك للمساعدات المؤقتة ومساعدات اإلعاقة،

المضافة هي إغاثة مرحب بها لعدد ال يحصى من العائالت واألفراد في كافة أنحاء واليتنا. سنواصل البحث عن طرق لتعظيم  
  الدوالرات الفيدرالية من أجل الحد من انعدام األمن الغذائي وتقديم المساعدة للمحتاجين".

  
ي أبًدا أن يقلق أي من سكان نيويورك بشأن المكان الذي ستأتي منه وجبتهم التالية. لهذا  "ال ينبغ  قال السناتور تشارلز شومر،

( لمكافحة الجوع خالل الجائحة من خالل قانون االعتمادات SNAPالسبب ناضلت من أجل زيادة تاريخية في برنامج )
لقد قمنا بمضاعفة جهودنا لتقديم هذه الدفعة اإلضافية في التمويل ومرة أخرى في خطة اإلنقاذ األمريكية.  2021الموحدة لعام 

( هو شريان حياة للعديد من سكان  SNAPالفيدرالي لمساعدة العائالت المتعثرة في الحصول على الطعام. إن برنامج )
  أو تركه بحاجه." نيويورك وسأكافح دائًما لتقديم الموارد الفيدرالية الالزمة لضمان عدم جوع أي مواطن من نيويورك

  
"سيمنح توسيع المخصصات الشهرية إلى الحد األقصى العائالت الدعم الذي تحتاجه وتستحقه  قال النائب أدريانو إسبايالت،

( مورًدا  SNAPإضافة إلى مساحة صغيرة للتنفس عند دخولها موسم األعياد مع األصدقاء والعائالت واألحباء. يُعد برنامج )
لمكافحة انعدام األمن الغذائي في المجتمعات في كافة أنحاء البالد وأنا فخور بالمساعدة في تقديم هذا التمويل  حيويًا في جهودنا

  الفيدرالي إلى واليتنا." 
  

"يجب أن نعمل كل يوم لرفع مستوى الفئات األكثر ضعفًا في مجتمعنا وإزالة الحواجز التي تمنعهم من   قال النائب جو موريل،
وأنا ممتن للحاكمة هوكول إلتاحة هذه المساعدة   SNAPأنا فخور بتقديم هذا التمويل الفيدرالي لمخصصات االزدهار. 

  الطارئة التكميلية للعائالت."

  
مليار دوالر في    2( دوًرا مهًما في التعافي االقتصادي المستمر في نيويورك حيث ضخ ما يقرب من SNAPيلعب برنامج ) 

دوالر في   1.54( يولد ما يصل إلى SNAPيناير/كانون الثاني. كل دوالر فدرالي يستثمره برنامج )اقتصاد الوالية هذا منذ 
  ( على االقتصاد األمريكي. SNAPتحدد تأثير برنامج ) دراسة فدراليةالنشاط االقتصادي وفق 

  
في المائة من   14وهذه المعونات التكميلية هي أيًضا شريان حياة بالغ األهمية لسكان نيويورك المحتاجين حيث اعتمد حوالي 

أكثر من نصف األسر المستفيدة كانوا من . حسب دراسة حديثة ( العام الماضيSNAPسكان الوالية على معونات برنامج )
  عاًما أو شخًصا معاقًا. 55في المائة تضمنت شخًصا بالغًا يزيد عمره عن  48العائالت التي لديها أطفال وحوالي 

  
(  EBTكما هو الحال في األشهر السابقة، سيتم تسليم المدفوعات مباشرة إلى حسابات تحويل المنافع اإللكترونية الحالية )

( الحالية الخاصة بهم. ومثل المعونات العادية من  EBTلخاصة بالمستلمين ويمكن الوصول إليها باستخدام بطاقات ) ا
، يمكن استخدام المعونات التكميلية لشراء الطعام من متاجر الطعام المعتمدة للبيع بالتجزئة. وسيتم ترحيل أي  SNAPب

  التالي.  تلقائيًا إلى الشهر SNAPمعونات غير مستخدمة من 
  

( في حاالت الطوارئ، بما  SNAPيمكن العثور على مزيد من المعلومات حول معونات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )
( وكذلك التقديم SNAPكان نيويورك الراغبين بالتحقق من أهليتهم لبرنامج )يمكن لس. هنافي ذلك إجابات األسئلة الشائعة، 

  .mybenefits.ny.govعبر اإلنترنت، من خالل زيارة الرابط 
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