
 
 גאווערנער קעטי האקול   1/24/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

מיליאן דאלאר אין צוגעקומענע בענעפיטן פאר עסן פאר חודש   234גאווערנער האקול אנאנסירט 
  יאנואר

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

  עסן בענעפיטן פאר חודש יאנואר
  

  די חודש'ליכע צוגעקומענע עסן בענעפיטן וועלן קומען צו אן ענדע נאך די פעברואר באצאלונג
  
  

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

SNAP )–  'וועלן באקומען די מאקסימום סומע אין עסן   –אין די פארגענגענהייט גערופן 'פּוד סטעמּפס
בענעפיטן פאר די חודש יאנואר. אלע פאמיליעס וועלכע באקומען בענעפיטן פון די סאּפלעמענטעל  

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

  פעדעראלע געלטער אריין אין די ניו יארק סטעיט עקאנאמיע. 
  

"די צייטווייליגע צוגעקומענע עסן בענעפיטן האבן ארויסגעהאלפן הונדערטע טויזנטע ניו יארקער צו  
ומזיכערהיייט אין א צייט ווען אזוי פיל מענטשן מוטשענען זיך מיט א הויזגעזונד  פארמיידן עסן א

"די הילף האט  האט גאווערנער האקול געזאגט.בודזשעט וואס איז אזוי שטארק איינגעצויגן געווארן", 
ארויסגעהאלפן ניו יארק'ס ערהוילונג פון די פאנדעמיע דורכן העלפן פאמיליעס און איינצלנע מענטשן  
שטעלן געזונטע און נארהאפטיגע עסן אויפן טיש, ברענגענדיג א גאר נויטיגע פארלייכטערונג פאר ניו  

  יארקער."
  

וערן פאר אלע פאמיליעס וועלכע באקומען די עמערדזשענסי צוגעלייגטע בענעפיטן וועט געגעבן ו
SNAP  אויסגעצאלטע פראגראם וואס ווערט איבערגעזעהן דורך די ניו יארק  -א פעדעראל  —בענעפיטן

 Office of Temporary and Disabilityסטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסאביליטי הילף )
Assistance, OTDA  אריינרעכענענדיג די וועלכע באקומען שוין סיי ווי די  –(. אלע פאמיליעס

מאקסימום סומע בענעפיטן לויט די צאל פאמיליע מיטגלידער און אזוי אויך פאמיליעס וועלכע וואלטן אין  
וועלן באקומען א   – $95אס איז ווייניגער פון די פארגאנגעהייט באקומען א חודש'ליכע סומע וו

  .$95צוגעלייגטע סומע פון צום ווייניגסטנס 
  

פאר די   2020האט אנגעהויבן גיבן די צוגעקומענע עמערדזשענסי בענעפיטן אין אפריל  OTDAדי 
SNAP   פאמיליעס וועלכע באקומען ווייניגער פון די מאקסימום חודש'ליכע בענעפיט סומע. ווען ניו יארק

, האט די אגענטור פארגעזעצט צו  2021סטעיט'ס עמערדזשענסי דעקלעראציע איז אפגעלאפן אין יוני 
יעס  פאמיל SNAPארבעטן מיט די פעדעראלע רעגירונג צו פארזיכערן די מאקסימום סומע פאר אלע 

  ביז פעברואר.



  

פאר די   2020האט אנגעהויבן גיבן די צוגעקומענע עמערדזשענסי בענעפיטן אין אפריל  OTDAדי 
SNAP   פאמיליעס וועלכע באקומען ווייניגער פון די מאקסימום חודש'ליכע בענעפיט סומע. ווען ניו יארק

, האט די אגענטור ערפאלגרייך  2021סטעיט'ס עמערדזשענסי דעקלעראציע איז אפגעלאפן אין יוני 
עס פאמילי SNAPגעארבעט מיט די פעדעראלע רעגירונג צו פארזיכערן די מאקסימום סומע פאר אלע 

וואס איז יעצט   –ביז די פעדעראלע דעקלעראציע פון א פובליק געזונטהייט עמערדזשענסי 
צו פארזעצן צו גיבן   OTDAוועט אפלויפן, און עס וועט ערמעגליכן די  –פארלענגערט געווארן ביז יאנואר 

  די בענעפיטן ביז פעברואר.

  

צו אן ענדע די צייטווייליגע עמערדזשענסי  באשטעטיגטע פעדעראלע שפענדונג ביל ברענגט -די לעצטנס
פארטיילונגען נאך די צוגעלייגטע באצאלונגען ווערן ארויסגעשיקט פאר פעברואר. אנגעהויבן אין מערץ 

פאמיליעס באקומען בלויז די רעגלמעסיגע חודש'ליכע בענעפיט. פאר מער   SNAPאון ווייטער וועלן 
  .SNAP-y.gov/EAotda.n אינפארמאציע, באזוכט

  

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

איבערן סטעיט זענען   SNAPפראגראם אין נאוועמבער. כאטש די צאל פון מענטשן וועלכע באקומען 
פראצענט   2.1נען זיי נאך געווען העכער מיט געבליבן בערך די זעלבע אין פארגלייך צו אקטאבער, זע

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

  

ניו יארק סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסאביליטי הילף קאמישאנער, דעניעל וו. טיעץ, האט  
איז א ווירקזאמע כלי צו אדרעסירן עסן אומזיכערהייט, און די צוגעקומענע חודש'ליכע   SNAP"געזאגט, 

געלטער האבן געהאט גאר א גרויסע השפעה אויף ניו יארקער אין נויט דורכאויס די פאנדעמיע און אירע  
זיכער  בענעפיטן זענען געווען אומשאצבאר ווען עס איז געקומען צו  SNAPנאכווייען. די צוגעקומענע  

מאכן אז איינצלנע מענטשן און פאמיליעס זאלן בעסער קענען האנדלען מיט שטייגנדע קאסטן פון 
  עסנווארג און צוקומען צו די עסן וואס זיי דארפן."

  
"גאווערנער האקול'ס היינטיגע אנאנס איבער  קאנגרעסמאן עידריַאנָאו עסּפַאיַאט האט געזאגט,

איז א געווינס פאר    SNAPפאמיליעס וועלכע נעמען אנטייל אין  צוגעקומענע עסנווארג הילף פאר
ארבעטנדע פאמיליעס און עס פארשטערקערט אונזערע באמיאונגען צו שטיצן די וועלכע נויטיגן זיך די  

נויטיגע הילף וועט -מערסטע דערין אריבער אונזערע קאמיוניטיס און ארום די סטעיט. צושטעלן די גאר
יליאן ניו יארקער קענען ענדיגן דעם חודש אן חובות און האבן די שטיצע וואס זיי מ 2.8פארזיכערן אז 

  דארפן און וואס עס קומט זיך זיי."
  

"מיר האבן אן אויפגאבע צו פארזיכערן אז פאמיליעס קאנגרעסמאן דזשָאו מארעלי האט געזאגט, 
זאלן קענען צושטעלן פאר זייערע קינדער און לייגן עסן אויפ'ן טיש. איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער  

האקול'ס באמיהונגען צו אפשטעלן די רעדל פון ארימקייט דורך פארלענגערן די עמערדזשענסי 
יארקער. איך קוק ארויס אויף אונזער אנגייענדע ארבעט   בענעפיטן פאר ניו SNAPסאּפלעמענטעל 

צוזאמען צו פארמערן צוטריט צו געזונטע מאלצייטן אפציעס און פארשטערקערן די צוקונפט פון אונזער  
  קאמיוניטי."

  
אזוי ווי אין פריערדיגע חודשים, וועלן די באצאלונגען געשיקט ווערן דירעקט צו די עקזיסטירנדע  

( אקאונטס און קענען  Electronic Benefit Transfer, EBTעלעקטראנישע בענעפיט טראנספער )
טן,  בענעפי SNAPקארטלעך. פונקט ווי די געווענטליכע  EBTגענוצט ווערן מיט זייערע עקזיסטירנדע  

וועלן די צוגעלייגטע בענעפיטן קענען גענוצט ווערן צו קויפן עסן ביי אויטאריזירטע ריטעיל עסן געשעפטן. 

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


בענעפיטן וועלן אויטאמאטיש אריבערגעפירט ווערן צו דעם   SNAPסיי וועלכע נישט אויסגעניצטע 
  פאלגנדן חודש.

  

בענעפיטן,   SNAPאיר קענט טרעפן מער אינפארמאציע איבער די עמערדזשענסי צוגעלייגטע 
ניו יארקער וואס זענען אינטערעסירט זיך . דא געפרעגטע פראגן- אריינרעכענענדיג ענטפערס אויף אפט

בארעכטיגונג, ווי אויך אפלייען אנליין, אויף  SNAPצו איינשרייבן קענען אויפקוקן זייער 
mybenefits.ny.gov.  
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