
 
 גאווערנער קעטי האקול   12/20/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלאר אין צוגעקומענע בענעפיטן פאר עסן פאר  234גאווערנער האקול אנאנסירט 
  דעצעמבער

  
וועלן באקומען צום ווייניגסטנס די מאקסימום סומע פון עסן   SNAPאלע פאמיליעס וועלכע באקומען 

  בענעפיטן פאר דעצעמבער
  

  סופלעמענטאלע עסנווארג בענעפיטן ערווארטעט ווייטער אנצוהאלטן ביז נאך פעברואר 
  
  

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

SNAP )–  'ע אין עסן  וועלן באקומען די מאקסימום סומ –אין די פארגענגענהייט גערופן 'פּוד סטעמּפס
בענעפיטן פאר דעצעמבער. אלע פאמיליעס וועלכע באקומען בענעפיטן פון די סאּפלעמענטעל נּוטרישען  

וועלן  –אריינרעכענענדיג די וועלכע באקומען שוין יעצט די העכסטע סומע בענעפיטן   –הילף פראגראם 
דאלאר פון פעדעראלע  מיליאן  234באקומען א צוגעלייגטע סומע דעם חודש, אריינגיסנדיג בערך 

  געלטער אריין אין די ניו יארק סטעיט עקאנאמיע. 
  

"די צוגעקומענע בענעפיטן האבן פארגעזעצט צו העלפן ניו יארקער וועלכע מוטשענען זיך פינאנציעל צו  
ברענגען עסן פאר זיך און פאר זייערע פאמיליעס דורכאויס די פאנדעמיע, און יעצט זיך פארמעסטנדיג  

"די   האט גאווערנער האקול געזאגט.כערע פרייזן אין גראסערי צוליב גלאבאלע אינפלאציע", מיט הע
וועלן ברענגען א פארלייכטערונג פאר נויטבאדערפטיגע ניו יארקער   SNAPמיליאן דאלאר פאר  234

דורכאויס דעם האלידעי סעזאן און די קאלטע ווינטער חודשים ווען די בודזשעט פון די פאמיליע איז 
  באזונדערס אנגעשטרענגט."

  

  SNAPאקומען די עמערדזשענסי צוגעלייגטע בענעפיטן וועט געגעבן ווערן פאר אלע פאמיליעס וועלכע ב
אויסגעצאלטע פראגראם וואס ווערט איבערגעזעהן דורך די ניו יארק סטעיט אפיס פון - א פעדעראל —

אלע  (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDAצייטווייליגע און דיסאביליטי הילף )
ום סומע בענעפיטן לויט די צאל  אריינרעכענענדיג די וועלכע באקומען שוין סיי ווי די מאקסימ  –פאמיליעס 

פאמיליע מיטגלידער און אזוי אויך פאמיליעס וועלכע וואלטן אין די פארגאנגעהייט באקומען א חודש'ליכע  
  .$95וועלן באקומען א צוגעלייגטע סומע פון צום ווייניגסטנס  – $95סומע וואס איז ווייניגער פון 

  
SNAP   פאמיליעס אין אלע קאונטיס אינדרויסן פון ניו יארק סיטי קענען ערווארטן צו זעהן די צוגעלייגטע

פאמיליעס אין ניו יארק סיטי קענען   SNAP. די 22בענעפיטן אריינקומען ביז דאנערשטאג, דעצעמבער  
   .28ערווארטן צו זעהן זייערע בענעפיטן אריינקומען ביז מיטוואך, דעצעמבער 

  
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



פאלגרייך  , האט דער אגענטור ער2021סטעיט׳ס עמערדזשענסי דעקלעראציע איז אפגעלאפן אין יוני 
געארבעט מיט דער פעדעראלער רעגירונג צו פארשאפן די מאקסימום באשטימטע סומע פאר אלע  

SNAP  פאמיליעס ביז עס וועט אפלויפן די פעדעראלע דעקלעראציע פון א פובליק געזונטהייט
ער ווייט OTDAעמערדזשענסי, וואס איז אויסגעצויגן געווארן ביז יאנואר און וועט ערמעגליכן פאר 

  ארויסצוגעבן די בענעפיטן ביז נאך פעברואר.
  

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

איבערן סטעיט זענען   SNAPצאל פון מענטשן וועלכע באקומען פראגראם אין אקטאבער. כאטש די  
פראצענט   2.2געבליבן בערך די זעלבע אין פארגלייך צו סעפטעמבער, זענען זיי נאך געווען העכער מיט 

  , ארויסווייזנדיג די אנגייענדע פארלאנג פאר די קריטישע בענעפיטן.2021פון אקטאבער 
  

ניו יארק סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסאביליטי הילף קאמישאנער, דעניעל וו. טיעץ, האט  
באגרוסטע פארלייכטערונג פאר צאללאזע  -"די צוגעלייגטע עסן בענעפיטן זענען א ווארעםגעזאגט, 

מאקסימיזירן   פאמיליעס און מענטשן ארום אונזער סטעיט. מיר וועלן פארזעצן צו זוכן וועגן וויאזוי צו
פעדעראלע דאלארן כדי צו רעדוצירן עסן אומזיכערהייט און ברענגען הילף פאר די וועלכע נויטיגן זיך 

  דערין."

  
"עס טאר נישט זיין אז אפילו איין ניו יארקער זאל זיך דארפן סענאטאר טשארלס שּומער האט געזאגט, 

קומען. צוליב דעם האב איך געקעמפט פאר א    זארגן איבער פון וואו זייער קומענדיגע מאלצייט וועט
פראגראם דורכאויס די פאנדעמיע דורך די   SNAPבאקעמפנדן  - היסטארישע העכערונג צו דעם הונגער 

, און נאכאמאל אין 2021( פון  Consolidated Appropriations Actפאראייניגטע פארטיילונגען געזעץ )
(. מיר האבן פארשטערקערט אונזערע  American Rescue Planדעם אמעריקאנער רעטונג פלאן )

באמיאונגען צו ליפערן די צוגעגעבענער שטיצע אין פעדעראלע געלטער צו העלפן אנגעשטרענגטע  
אזוי פיל ניו יארקער, און איך   איז א לעבנס וויכטיג פאר SNAPפאמיליעס האלטן עסנווארג אויפ׳ן טיש. 

וועל שטענדיג קעמפן צו ברענגען די פעדעראלע רעסארסן וועלכע זענען נויטיג צו זיכער מאכן אז קיין איין 
  ניו יארקער גייט נישט הונגעריג און ווערט נישט איבערגעלאזט פון הונטן."

  
חודש'ליכע פארטיילונג צו די מאקסימום "העכערן די  קאנגרעסמאן עידריַאנָאו עסּפַאיַאט האט געזאגט, 

סומע וועט גיבן פאר פאמיליעס די חיזוק און שטיצע וואס זיי דארפן און וואס עס קומט זיך זיי און אביסל  
איז א  SNAPלופט אזוי ווי זיי גייען אריין אין דעם האלידעי סעזאן מיט פריינט, פאמיליע און באליבטע. 

רע באמיאונגען צו באקעמפן עסן אומזיכערהייט אין קאמיוניטיס ארום דאס  קריטישע הילף מיטל אין אונזע
  לאנד, און איך בין שטאלץ צו העלפן ברענגען די פעדעראלע געלטער צו אונזער סטעיט."

  
"מיר מוזן ארבעטן יעדן טאג צו אויפהייבן די שוואכסטע אין  קאנגרעסמאן דזשָאו מארעלי האט געזאגט, 

אונזער קאמיוניטי און עלימינירן די שטרויכלונגען וואס שטייען אין זייער וועג פון קענען בליהען. איך בין 
בענעפיטן, און איך בין דאנקבאר פאר   SNAPשטאלץ צו האבן געברענגט די פעדעראלע געלטער פאר 

  פארן צושטעלן די צוגעקומענע עמערדזשענסי הילף פאר פאמיליעס."גאווערנער האקול 

  
SNAP  שפילט א וויכטיגע ראלע אין ניו יארק'ס אנגייענדע עקאנאמישע ערהוילונג, און עס האט

ביליאן דאלאר אין דער סטעיט'ס עקאנאמיע זינט יאנואר. יעדע פעדעראלע דאלאר   2אריינגעגאסן איבער 
ט א  אין עקאנאמישע אקטיוויטעט, לוי $1.54טרייבט אויף ביז אזויפיל ווי  SNAPאינוועסטירט דורך 
אויף די עקאנאמיע פון די פאראייניגטע   SNAPוואס רעכנט אויס די השפעה פון  פעדעראלע שטודיע

  שטאטן.
  

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


מיטל פאר נויטבאדערפטיגע ניו יארקער,  -וויכטיגע לעבנס -די צוגעקומענע בענעפיטן זענען אויך א קריטיש
בענעפיטן  SNAPפראצענט פון די סטעיט'ס באפעלקערונג זענען געווען אנגעוויזן אויף  14אזוי ווי בערך 

איבער האלב פון די פאמיליעס וועלכע האבן באקומען בענעפיטן .  לויט א לעצטערע שטודיעלעצטע יאר  
פראצענט האבן אריינגערעכנט אן ערוואקסענער   48זענען געווען פאמיליעס מיט קינדער און בערך 

  יאר אלט אדער א מענטש מיט א דיסאביליטי. 55העכער 
  

אזוי ווי אין פריערדיגע חודשים, וועלן די באצאלונגען געשיקט ווערן דירעקט צו די עקזיסטירנדע  
( אקאונטס און קענען  Electronic Benefit Transfer, EBTעלעקטראנישע בענעפיט טראנספער )

 SNAPקארטלעך. פונקט ווי די געווענטליכע  EBTארויסגענומען ווערן מיט זייערע עקזיסטירנדע 
בענעפיטן, וועלן די צוגעלייגטע בענעפיטן קענען גענוצט ווערן צו קויפן עסן ביי אויטאריזירטע ריטעיל עסן 

בענעפיטן וועלן אויטאמאטיש אריבערגעפירט ווערן צו   SNAPגעשעפטן. סיי וועלכע נישט אויסגענוצטע 
  דעם פאלגנדעם חודש.

  
בענעפיטן,   SNAPזשענסי צוגעלייגטע איר קענט טרעפן מער אינפארמאציע איבער די עמערד

ר וואס זענען אינטערעסירט זיך ניו יארקע. דאגעפרעגטע פראגן - אריינרעכענענדיג ענטפערס אויף אפט
בארעכטיגונג, ווי אויך אּפלייען דורך די אינטערנעט, אויף  SNAPצו איינשרייבן קענען זעהן זייער 

mybenefits.ny.gov.  
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