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  مليون دوالر لتحسين وصول كبار السن إلى األطعمة المزروعة محليًا 3.8الحاكمة هوكول تعلن عن منح أكثر من 
  

   الزراعة واألسواق بإدارة منحة لتوسيع برنامج تغذية سوق كبار المزارعين ستقوم إدارة
  

   يستند إلى التزام الحاكمة هوكول بتعزيز الزراعة في نيويورك ومصادر الغذاء المحلية
  
  

مليون دوالر من خدمة الغذاء  3.8أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن إدارة الزراعة واألسواق قد حصلت على أكثر من 
والتغذية التابعة إلى وزارة الزراعة األمريكية لمساعدة كبار السن في نيويورك على الوصول بشكل أفضل إلى األغذية 

مليون دوالر تمنحها خدمة الطعام والغذاء  50ة اإلنقاذ األمريكية وهو جزء من المزروعة محليًا. يأتي التمويل من قانون خط
(Food and Nutrition Service, FNS على شكل منح إلى )والية وقبيلة لتحديث وتوسيع برنامج تغذية سوق  47

. إنه واحد من العديد من المزارعين كبار السن في أسواق المزارعين وأكشاك الطرق وبرامج الزراعة المدعومة من المجتمع
 البرامج التي يسهل الحاكمة هوكول الحصول على المزيد من األطعمة المزروعة والمنتجة محليًا.  

  
"واحدة من أكبر نقاط قوتنا كوالية هي النطاق الواسع لما نقدمه ومكافأة مزارعنا على رأس تلك  قالت الحاكمة هوكول،

مزرعة فإننا نقدم المزيد من المنتجات   33,000للزراعة لمزارعنا العائلية البالغ عددها  القائمة". "مع استخدام ُخمس أراضينا
ندعم مزارعنا ونعزز    -والمنتجات الطازجة في نيويورك ليس فقط لكبار السن ولكن أيًضا للمدارس والوكاالت الحكومية 

 أنماط الحياة الصحية."  
  

ن كبار السن ستصدر الحاكمة هوكول أمًرا تنفيذيًا في وقت الحق من هذا العام إضافة إلى توسيع برنامج تغذية سوق المزارعي
بالمائة من طعامها من منتجي نيويورك مع دعوة الحكومات المحلية أيًضا  30لتوجيه وكاالت والية نيويورك للحصول على 

مليون  50التي اقترحتها الحاكمة  24مالية والمناطق التعليمية للسعي لتحقيق هذا الهدف. تخصص الميزانية التنفيذية للسنة ال
دوالر لبرنامج المنح الذي سيدعم مرافق الطهي المؤقتة للمدارس التي تستخدم منتجات مزارع نيويورك. تخصص الميزانية  

غذائية ماليين دوالر على شكل تمويل للمنح التي توفر وصواًل موسعًا لألغذية إلى أسواق المزارعين والتعاونيات ال 10أيًضا 
مليون دوالر لتوسيع البنية التحتية  2.2ومتاجر التجزئة األخرى لألغذية في المجتمعات المحرومة إضافة إلى أكثر من  

  للزراعة الحضرية والحدائق المجتمعية في كافة أنحاء الوالية.
  

"ال يوجد حد لسن األكل الصحي. ومع ذلك سواء كانوا يتعاملون مع  قال ريتشارد أ. بول مفوض الزراعة في والية نيويورك،
قيود التنقل المتزايدة أو فقدان الدخل الثابت فإن العديد من سكاننا األكبر سنًا يجدون صعوبة أكبر في شراء أغذية محلية  

برنامج تغذية سوق المزارعين كبار السن ضرورية لضمان حصول بعض سكان  طازجة من المزرعة. تعد برامج مثل 
نيويورك األكثر ضعفًا لدينا على األطعمة الطازجة والصحية بأسعار معقولة. سيساعد تمويل هذه المنحة من وزارة الزراعة  

دعم مئات المزارعين الذين  األمريكية في ضمان قدرة المزيد من كبار السن على االستفادة من البرنامج هذا العام مع
  يشاركون في األسواق المجتمعية."

  
"الوصول إلى األطعمة المغذية أمر حيوي للوقاية من   قال غريغ أولسن القائم بأعمال مدير مكتب والية نيويورك للشيخوخة،

أن مكتب والية نيويورك  األمراض والمساعدة في إدارة مجموعة من األمراض المزمنة وزيادة الطاقة للبقاء نشًطا. وبما
( مسؤول عن أكبر برنامج تغذية لكبار السن في  New York State Office for the Aging, NYSOFAللشيخوخة )



الوالية فإنه يستخدم كل أداة متاحة لزيادة الوصول إلى األطعمة الصحية من نيويورك وتحسين التغذية العامة وصحة كبار  
كبار المزارعين لآلالف من كبار السن في نيويورك بالوصول إلى المنتجات الطازجة في   السن. يسمح برنامج تغذية سوق

( بالشكر إلى الحاكمة هوكول والمفوض بول على دعمهما الطويل وقيادتهما في توسيع هذا  NYSOFAمجتمعاتهم. يتقدم )
  البرنامج الشهير والناجح."

  
ويورك في تقديم المزيد من األطعمة الطازجة لكبار السن المؤهلين. دوالر لمساعدة ني 3,378,945يخصص تمويل المنحة 

دوالر لتنفيذ تحسينات البرنامج األخرى مثل التطبيقات عبر اإلنترنت وتدريب المزارعين المهتمين  500,000كما يخصص 
مؤهلين من خالل بالمشاركة وأدلة سوق المزارعين وأكشاك المزرعة على شبكة اإلنترنت والتواصل مع كبار السن ال

  الشراكات مع المنظمات المجتمعية.
  

يوفر برنامج تغذية سوق كبار المزارعين التابع لوزارة الزراعة األمريكية لكبار السن المؤهلين إمكانية الوصول إلى الفواكه 
طعمة في دعم األمن والية وبورتوريكو وثماني مناطق قبلية. تساعد هذه األ 48الطازجة والخضروات واألعشاب والعسل في 

الغذائي مما يضمن حصول األمريكيين األكبر سنًا على وصول ثابت ومنصف إلى أغذية صحية وآمنة وبأسعار معقولة 
 ضرورية لصحة جيدة. تعرف على المزيد حول هذا البرنامج في والية نيويورك على

etsmark-farmers-benefits-https://agriculture.ny.gov/consumer .  
  

تمأل أسواق المزارعين فجوة أساسية في سالسل توريد األغذية المحلية في نيويورك من خالل تحسين الوصول إلى األطعمة 
ن وأكشاك المزروعة محليًا وتشجيع استهالكها ودعم المعامالت المباشرة بين المزارعين والمستهلكين. تعتبر أسواق المزارعي

سوق  400المزارع واألسواق المتنقلة من المكونات الحاسمة لنظام الغذاء الصحي. اليوم، يوجد لدى نيويورك أكثر من 
أسواق متنقلة. وتوفر منافذ للمنتجين الزراعيين لتلبية الطلب االستهالكي المتزايد لمجموعة  10مزرعة و   250للمزارعين و 

من خالل إدارة    -بأسعار معقولة ومريحة تزرع مباشرة من المزرعة. تدير والية نيويورك متنوعة من المنتجات الطازجة و
العديد من البرامج التي تساعد األسر  - الزراعة واألسواق وإدارة الصحة ومكتب الشيخوخة ومكتب مساعدة اإلعاقة المؤقتة 

زج وصحي في األسواق المشاركة. لمعرفة  منخفضة الدخل وكبار السن والمحاربين القدامى على الوصول إلى طعام طا
المزيد حول برامج سوق المزارعين التابعة لإلدارة أو للعثور على سوق بالقرب منك تفضل بزيارة 

https://agriculture.ny.gov/farmersmarkets .  
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