
 
 الحاكمة كاثي هوكول   24/1/2023 للنشر فوًرا:

 

 

  مليون دوالر 234الحاكمة هوكول تعلن عن معونات غذائية إضافية لشهر يناير/كانون الثاني بقيمة 
  

( على األقل على الحد األقصى من المخصصات الغذائية لشهر  SNAPستحصل جميع األسر المستفيدة من برنامج )
  يناير/كانون الثاني

  
  ستنتهي المخصصات الغذائية التكميلية الشهرية بعد دفعة فبراير/شباط 

  
  

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

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

  
"ساعدت هذه المعونات الغذائية اإلضافية المؤقتة مئات اآلالف من سكان نيويورك على تجنب انعدام األمن الغذائي في وقت  

"ساعدت هذه المعونات في تعافي   قالت الحاكمة هوكول. يعاني فيه الكثيرون من ميزانيات األسرة التي استنفدت بشدة،"
الصحي والمفيد على موائد العائالت واألفراد، مما يوفر اإلغاثة التي تشتد الحاجة  نيويورك من الوباء من خالل توفير الطعام

  إليها لسكان نيويورك."
  

سيتم توفير ملحق المساعدة في حاالت الطوارئ لجميع األسر التي تحصل على معونات من برنامج المساعدة الغذائية 
( وهو برنامج ممول فيدراليًا يشرف عليه مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز. ستتلقى كافة األسر، بما  SNAPالتكميلية )

في ذلك تلك التي تتلقى بالفعل أقصى مقدار من المخصصات لحجم األسرة واألسر التي كانت ستحصل في السابق على 
  دوالر. 95دوالًرا، على مخصص تكميلي ال يقل عن  95ُمكمل شهري أقل من 

  
للعائالت  2020( بإصدار المعونات اإلضافية الطارئة في أبريل/نيسان OTDAبدأ مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز )

( التي تتلقى أقل من الحد األقصى للمخصص الشهري. عندما  SNAPالمستفيدة من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )
، واصلت الوكالة العمل مع الحكومة الفيدرالية 2021انتهت صالحية إعالن الطوارئ في والية نيويورك في يونيو/حزيران 

  . ( حتى فبراير/شباطSNAPلتأمين الحد األقصى للمخصصات لجميع أسر برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )

  

للعائالت  2020( بإصدار المعونات اإلضافية الطارئة في أبريل/نيسان OTDAبدأ مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز )
( التي تتلقى أقل من الحد األقصى للمخصص الشهري. عندما  SNAPالمستفيدة من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )

ع الحكومة الفيدرالية ، عملت الوكالة بنجاح م2021انتهت صالحية إعالن الطوارئ في والية نيويورك في يونيو/حزيران 
( حتى انتهاء صالحية اإلعالن الفيدرالي الخاص  SNAPلتأمين الحد األقصى من المخصصات لجميع أسر برنامج )

( االستمرار في صرف هذه OTDAبالصحة العامة في الطوارئ، والذي تم تمديده حتى يناير/كانون الثاني، وسيتيح لمكتب )
  المخصصات حتى فبراير/شباط. 

  



نهي مشروع قانون اإلنفاق الفيدرالي الذي تمت الموافقة عليه مؤخًرا هذه المخصصات الطارئة المؤقتة، بعد صرف  ي
( على مخصصاتهم  SNAPالمدفوعات التكميلية لشهر فبراير/شباط. بدًءا من شهر مارس/آذار، سيحصل متلقو برنامج )

  .SNAP-a.ny.gov/EAotd الشهرية العادية فقط من ذلك الوقت فصاعًدا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

  

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 نوفمبر/تشرين الثاني. مع أن عدد الحاصلين  2.8أكثر من 

لعدد بنسبة  ( على مستوى الوالية كان ثابتًا مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين األول، ارتفع اSNAPعلى مخصصات من برنامج ) 
  مما يؤكد على الطلب المستمر على هذه المخصصات الهامة.  2021في المائة خالل نوفمبر/تشرين الثاني  2.1

  

( أداة  SNAP"يعد برنامج ) قال دانيال دبليو تيتز، مفوض مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز في والية نيويورك:
فعالة في معالجة انعدام األمن الغذائي وكان لهذه المخصصات الشهرية تأثير هائل على سكان نيويورك المحتاجين طوال  

( اإلضافية هذه ال تقدر بثمن في ضمان قدرة األفراد  SNAPفترة الوباء وعواقبه المباشرة. كانت مخصصات برنامج )
  اع تكاليف الغذاء والوصول إلى الطعام الذي يحتاجون إليه."والعائالت على التعامل بشكل أفضل مع ارتف

  
"يُعدُّ إعالن الحاكمة هوكول اليوم عن تقديم معونات غذائية إضافية لألسر المشاركة في برنامج   قال النائب أدريانو اسبيالت:

(SNAPبمثابة فوز للعائالت العاملة ويعزز جهودنا لدعم أولئك الذين هم في أمس الحاج )  ة إليها في جميع أنحاء مجتمعاتنا
مليون من سكان نيويورك   2.8وفي جميع أنحاء الوالية. سيساعد توفير هذه اإلغاثة التي تشتد الحاجة إليها على ضمان قدرة 

  على تغطية نفقاتهم والحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه ويستحقونه."
  

"من واجبنا ضمان قدرة األسر على إعالة أطفالها ووضع الطعام على طاوالتهم. إنني أقدر جهود  قال النائب جو موريل:
( التكميلية الطارئة لسكان نيويورك.  SNAPالحاكمة هوكول لوقف دورة الفقر من خالل توسيع نطاق المعونات لبرنامج )

  صحية وتعزيز مستقبل مجتمعنا." أتطلع إلى مواصلة عملنا معًا لزيادة الوصول إلى خيارات الوجبات ال
  

كما هو الحال في األشهر السابقة، ستُحول المدفوعات مباشرة إلى حساب التحويل اإللكتروني للمعونات الحالي للمستفيدين 
ويمكن الحصول عليها باستخدام بطاقة حساب التحويل اإللكتروني للمعونات الحالية الخاصة بهم. ومثل المعونات العادية من  

نات التكميلية لشراء الطعام من متاجر الطعام المعتمدة للبيع بالتجزئة. وسيتم ترحيل  (، يمكن استخدام المعوSNAPبرنامج )
  ( تلقائيًا إلى الشهر التالي.SNAPأي معونات غير مستخدمة من برنامج )

  

( في حاالت الطوارئ، SNAPيمكن العثور على مزيد من المعلومات حول مخصصات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )
( وكذلك  SNAPك الراغبين بالتحقق من أهليتهم لبرنامج )يمكن لسكان نيويور. هنا بما في ذلك إجابات على األسئلة الشائعة

  .mybenefits.ny.govالتقديم عبر اإلنترنت، من خالل زيارة الرابط  

  
###  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

 press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418 والية نيويورك | الغرفة التنفيذية |
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.otda.ny.gov%2FEA-SNAP&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cf9be629ccb74493d006f08dafe1a3a29%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101685854645642%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ltY%2BKrjjvklel2ity15QB4VSOybEDlLt2tritsEvpSY%3D&reserved=0
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