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  ملین رقم کا اعالن 234کا ماِہ دسمبر کے لیے اضافی غذائی معاونت کی مد میں $ HOCHULگورنر 
  

  گھرانوں کو ماِہ دسمبر کے لیے کم سے کم غذائی مراعات کی زیادہ سے زیادہ سطح حاصل ہو گی SNAPتمام 
  

  سپلیمنٹل غذائی فوائد کا فروری تک جاری رہنا متوقع ہے
  
  

 Supplemental Nutritionنے آج اعالن کیا ہے کہ اضافی غذائی معاونتی پروگرام ) Kathy Hochulگورنر 
Assistance Program  میں اندراج شدہ نیو یارک کے تمام باشندوں کو ماِہ دسمبر کے لیے زیادہ سے زیادہ قابِل )

  -والے تمام گھرانے  اجازت سطح کی غذائی معاونت حاصل ہو گی۔ اضافی غذائی معاونتی پروگرام میں حصہ لینے 
ان کو رواں ماہ ایک اضافی حصہ حاصل   -بشمول وہ گھرانے جو پہلے ہی مراعات کی زیادہ سے زیادہ سطح پر ہیں  

  $ ملین کی وفاقی فنڈنگ شامل ہو گی۔234ہو گا، جس کے نتیجے میں ریاست نیو یارک کی معیشت میں تقریباً 
  

"یہ اضافی مراعات عالمی وبا کے تمام عرصے کے دوران اور اب عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے کے باعث  
اشیائے ضروریہ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی صورت حال میں مشکالت سے دوچار نیو یارک کے باشندوں کی خود کو  

نے   Hochulگورنر وئے ہیں،" اور اپنے خاندانوں کو خوراک کی فراہمی کے سلسلے میں مدد جاری رکھے ہ
ملین کی رقم کے ذریعے  234کے لیے $ SNAP"تعطیالت کے موسم اور موسِم سرما کے مہینوں کے دوران  کہا۔

نیو یارک کے ضرورت مند باشندوں کو ریلیف فراہم کیا جائے گا، خاص طور پر اس وقت جب گھرانوں کے بجٹ دباؤ  
  کا شکار ہوں۔"

  

وصول کرنے والے ان تمام گھرانوں کو فراہم کی جائے گی، جو کہ وفاق کی جانب سے   SNAPاضافی ہنگامی امداد 
فنڈ شدہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کی نگرانی ریاست نیو یارک کا دفتر برائے عارضی اور معذوری کی معاونت  

(, OTDANew York State Office of Temporary and Disability Assistance کرتا ہے۔ )   گھرانے کے
سے کم ماہانہ    95سائز کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ مراعت موصول کرنے والے گھرانوں سمیت سابقہ طور پر $

  کی ماہانہ امداد حاصل ہو گی۔ 95اضافی امداد موصول کرنے والے، تمام گھرانوں کو، کم از کم $

  
دسمبر تک    22گھرانوں کو اضافی مراعات کی یہ پوسٹ جمعرات،  PSNAنیو یارک شہر سے باہر تمام کاؤنٹیز میں 

دسمبر تک اپنی مراعات کی پوسٹ   28گھرانوں کو بدھ،  SNAPدیکھ لینی چاہیئے۔ نیو یارک شہر میں موجود ان 
  دیکھ لینی چاہیئے۔

  
OTDA  میں ان  2020نے اپریلSNAP    گھرانوں کو ہنگامی سپلیمینٹل فوائد جاری کرنا شروع کیے تھے جن کو

میں ریاست نیو یارک کے ہنگامی   2021زیادہ سے زیادہ ماہانہ فائدے کی رقم سے کم وصول ہو رہے تھے۔ جون 
وفاقی  حالت کے اعالمیے کی مدت ختم ہونے پر، ایجنسی نے کامیابی سے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا تاکہ 

گھرانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ  SNAPاعالمیہ برائے عوامی صحت کی ایمرجنسی کی میعاد ختم ہونے تک تمام  
کو اس قابل بنائے گا کہ وہ فروری کے   OTDAحصہ حاصل کیا جا سکے، جسے جنوری تک توسیع دی گئی، نیز یہ 

  مہینے تک ان مراعات کو مسلسل جاری رکھ سکے۔
  



پر بہت زیادہ انحصار جاری رہا، جس میں اکتوبر کے مہینے میں ریاست بھر میں   SNAPاشندوں کا نیو یارک کے ب 
ملین سے زائد باشندوں کا اس پروگرام میں اندراج ہوا۔ اگرچہ   2.8ملین سے زیادہ گھرانوں، بشمول نیو یارک کے  1.6

کے مقابلے   2021ھے، تاہم وہ اکتوبر کے وصول کنندگان ستمبر کے مقابلے میں قدرے کم ت SNAPریاست بھر میں 
  فیصد زیادہ تھے، جس سے ان اہم مراعات کی مسلسل مانگ نمایاں ہوتی ہے۔  2.2میں 

  
"یہ اضافی   نے کہا، Daniel W. Tietzریاست نیو یارک کے دفتر برائے عارضی اور معذوری کی امداد کے کمشنر 

غذائی مراعات ہماری پوری ریاست کے بےشمار خاندانوں اور افراد کے لیے ایک خوش آئند ریلیف ہے۔ وفاقی رقوم  
میں زیادہ سے زیادہ اضافے کی خاطر ہم طریقوں کی تالش جاری رکھیں گے تاکہ غذائی عدم تحفظ میں کمی الئی جا  

  کی جا سکے۔"سکے اور ضرورت مند افراد کے لیے معاونت فراہم 

  
"نیو یارک کے کسی بھی باشندے کو کبھی بھی اس بات کی فکر نہیں  کا کہنا تھا کہ،  Charles Schumerسینیٹر 

کے  2021ہونی چاہیئے کہ ان کے اگلے کھانے کا بندوبست کیسے ہو گا۔ اسی لیے میں نے عالمی وبا کے دوران، 
(، اور ایک بار پھر، امریکی ریسکیو پالن کے  Consolidated Appropriations Actمنظم مدبندیوں کے ایکٹ )

پروگرام میں ایک تاریخی اضافے کے لیے جدوجہد کی۔ ہم نے مشکالت کا   SNAPعے بھوک سے نجات کے  ذری
شکار خاندانوں کی گھر میں کھانے فراہم رکھنے میں مدد کرنے کے لیے وفاقی فنڈنگ میں اس اضافی اضافے کو دگنا  

ور میں ہمیشہ اس بات کو یقینی بنانے نیو یارک کے بہت سارے باشندوں کے لیے ایک الئف الئن ہے ا SNAPکر دیا۔ 
کے لیے وفاقی وسائل کی فراہمی کے لیے لڑوں گا کہ نیو یارک کا کوئی بھی شہری بھوکا نہ رہے یا پیچھے نہ  

  رہے۔"
  

"ماہانہ تخصیص کو زیادہ سے زیادہ سطح تک توسیع دینے سے کا کہنا تھا کہ،  Adriano Espaillat نمائندہ
خاندانوں کو ایسی ترقی اور معاونت حاصل ہو گی جس کی وہ ضرورت اور استحقاق رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے  

 دوستوں، خاندانوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ تعطیالتی موسم کا آغاز کرتے وقت انہیں کسی حد تک سکون و اطمینان
حاصل ہو گا۔ ملک بھر کی کمیونٹیز میں غذائی عدم تحفظ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری کوششوں کے سلسلے میں  

SNAP "ایک اہم ذریعہ ہے، اور مجھے اپنی ریاست میں اس وفاقی فنڈنگ کی فراہمی میں مدد دینے پر فخر ہے۔  
  

"ہمیں اپنی کمیونٹی میں موجود انتہائی زدپذیر افراد کی بہتری اور ان کی خاطر ان  نے کہا،  Joe Morelleنمائندہ 
رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے روزانہ کی بنیادوں پر کام کرنا چاہیئے، جو ان کی ترقی کی راہ میں حائل ہیں۔ 

SNAP مراعات کی خاطر اس وفاقی فنڈنگ کی فراہمی پر مجھے فخر حاصل ہے، اور میں گورنر  Hochul   کا
  شکرگزار ہوں جنہوں نے خاندانوں کے لیے اس اضافی ہنگامی امداد کو دستیاب بنایا۔"

  
SNAP   نیو یارک کی جاری اقتصادی بحالی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور جنوری سے اب تک ریاست کی

کے اثرات کی مقدار بیان کرنے والے   SNAP$ بلین سے زیادہ شامل کر چکا ہے۔ امریکی معیشت پر 2معیشت میں 
$  1.54کی جانب سے لگایا گیا ہر وفاقی ڈالر اقتصادی سرگرمی کی مد میں  SNAPکے مطابق  ایک وفاقی مطالعے

  تک پیدا کرتا ہے۔
  

ایک حالیہ تحقیق کے  یہ اضافی مراعات نیو یارک کے ضرورت مند باشندوں کے لیے ایک اہم وسیلہ بھی ہیں، کیونکہ 
وصول کنندگان میں سے  مراعات پر انحصار کیا۔  SNAPفیصد آبادی نے گزشتہ سال  14، ریاست کی تقریباً مطابق

سال سے زیادہ عمر کے ایک بزرگ یا   55فیصد میں   48آدھے سے زیادہ گھرانے بچوں والے خاندان تھے اور تقریبا  
  معذور فرد شامل تھے۔

  
( اکاؤنٹس EBTپچھلے مہینوں کی طرح، ادائیگیاں براہ راست وصول کنندگان کے موجودہ الیکٹرانک بینیفٹ ٹرانسفر )

  SNAPکارڈز سے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ باقاعدہ  EBTمیں پہنچائی جائیں گی اور ان تک ان کے موجودہ 
ز دکانوں پر خوراک خریدنے کے لیے استعمال کیا  کے فوائد کی طرح، سپلیمینٹل فوائد کو غذا کی خوردہ فروش مجا

  فوائد خود بخود اگلے مہینے میں منتقل ہو جائیں گے۔ SNAPجاسکتا ہے۔ تمام غیر استعمال شدہ 
  

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%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C3a3c45e52050493f9f5708dae2a58a0a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071497859374574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WKe4ch%2FbmPGlru%2FoSwwITtiNYfg8iZl3lLVk7VXWj9s%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%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C3a3c45e52050493f9f5708dae2a58a0a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071497859374574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hVTwQ8dOGZL%2F1TdDLVzqD7S%2FaQy2YootcX06SL%2FRdWA%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%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C3a3c45e52050493f9f5708dae2a58a0a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071497859374574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hVTwQ8dOGZL%2F1TdDLVzqD7S%2FaQy2YootcX06SL%2FRdWA%3D&reserved=0


تالش   یہاںمراعات سے متعلق مزید معلومات، بشمول اکثر پوچھے گئے سواالت کے جوابات،  SNAPاضافی ہنگامی  
پر جا کر، آن الئن درخواست  mybenefits.ny.govاندراج میں دلچسپی رکھنے والے نیو یارک کے باشندے کریں۔ 

  کی اہلیت بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ SNAPدینے کے عالوہ، اپنی 
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fotda.ny.gov%2FSNAP-COVID-19%2FFrequently-Asked-Questions.asp&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C3a3c45e52050493f9f5708dae2a58a0a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071497859374574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vhiMBtXCaD6l1ymquZsIDQRLDrN4G9m03m4I3aRjZVc%3D&reserved=0
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