
 
 גאווערנער קעטי האקול   2/24/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלאר געשאנקען צו פארגרינגערן צוטריט פון   3.8גאווערנער האקול אנאנסירט מער פון  
  געוואקסענע עסנווארג-עלטערע מענטשן צו לאקאל

  
דעּפארטמענט פון אגריקולטור און מארקעטס צו פארטיילן א גרענט צו פארברייטערן עלטערע 

  מענטשן פארמערס מארקעט נערונג פראגראם
  

בויט ארויף אויף גאווערנער האקול'ס צוזאג צו פארשטערקערן ניו יארק'ס אגריקולטור און לאקאלע  
   עסנווארג פראדוקציע

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז די דעּפארטמענט פון אגריקולטור און מארקעטס  
(Department of Agriculture and Markets האט באקומען איבער )מיליאן דאלאר פון די  3.8USDA 

ערע  ( צו העלפן ניו יארקע עלטFood and Nutrition Service, FNSעסנווארג און נערונג סערוויס )
געוואקסענע עסנווארג. די פינאנצירונג קומט פון דעם  - מענטשן צו גרינגער צוקומען צו לאקאל 

מיליאן  50(, און עס איז טייל פון American Rescue Plan Act'אמעריקאנער רעטונג פלאן געזעץ' )
ן סטעיטס און שבטים צו מאדערניזירן או 47פארטיילט אין גרענטס פאר  FNSדאלאר וואס די 

 'Senior Farmersפארברייטערן דעם 'עלטערע מענטשן פארמערס מארקעט נערונג פראגראם' ) 
Market Nutrition Program ביי פארמערס מארקעטס, טישלעך אויף די זייט פון די שאסיי און )

  געשטיצטע אגריקולטור פראגראמען. עס איז איינס פון די פראגראמען וואס גאווערנער האקול-קאמיוניטי
 געוואקסענע און פראדוצירטע עסנווארג.  -ערמעגליכט כדי צו פארמערן די מאס פון לאקאל

  
"איינס פון אונזערע גרעסטע שטארקייטן אלץ א סטעיט איז די ברייטע ספעקטרום פון וואס מיר האבן צו  

האט  ", אפפערן, און די סחורות פון אונזערע פארמערס מארקעט געפונט זיך ביים שפיץ פון די ליסטע
"מיט א פיפטל פון אונזער לאנד ווערנדיג גענוצט פאר פארמינג דורך   גאווערנער האקול געזאגט.

פאמיליע פארמס, ברענגען מיר מער פון ניו יארק'ס פרישע פרוכט, גרינצייג און   33,000אונזערע 
 — אגענטורן  פראדוקטן נישט נאר פאר אונזערע עלטערע מענטשן, נאר אויך פאר סקולס און צו סטעיט 

 שטיצנדיג דערביי אונזערע פארמס און שטופנדיג פאר געזונטערע געוואוינהייטן."  
  

אין צוגאב צו די פארברייטערונג פון דעם עלטערע מענטשן פארמערס מארקעט נערונג פראגראם, וועט  
גאווערנער האקול אויך ארויסגעבן אן עקזעקיוטיוו ארדער שפעטער דעם יאר צו באפעלן פאר ניו יארק  

דוצירער בשעת'ן  פראצענט פון זייערע עסנווארג פון ניו יארקע פרא 30סטעיט אגענטורן צו איינהאנדלען 
אויך איינלאדענען לאקאלע רעגירונגען און סקול דיסטריקטס אויך צו שטרעבן צו נאכקומען די ציהל. די  

מיליאן   50טיילט צו   2024גאווערנער'ס פארגעשלאגענע עקזעקיוטיוו בודזשעט פאר פיסקאלע יאר 
ן סקולס צו קענען קאכן מיט דאלאר פאר א גרענט פראגראם וואס וועט שטיצן דאס אויפשטעלן קיכן אי

מיליאן דאלאר אין פינאנצירונג פאר   10רויע ניו יארקע פארם פראדוקטן. די בודזשעט לייגט אויך אוועק 
- גרענטס וועלכע ערמעגליכן פארברייטערטע צוטריט צו עסנווארג פון פארם מארקעטס, עסנווארג קָאו

  2.2ן שוואכערע קאמיוניטיס, און אזוי אויך איבער אפעראטיווס און אנדערע ריטעיל עסנווארג געשעפטן אי



מיליאן דאלאר צו פארברייטערן שטאטישע אגריקולטור אינפראסטרוקטור און קאמיוניטי גערטנער ארום  
  די סטעיט.

  
"דאס  ניו יארק סטעיט אגריקולטור דעּפארטמענט קאמישאנער, ריטשארד א. באל, האט געזאגט, 

ענדט זיך נישט אין די עלטער. אבער אפגעזעהן פון אויב זיי האנדלען מיט  דארפן עסן געזונטערהייט וו
ווערט עס   —מער שוועריגקייטן זיך צו באוועגן אדער פון נישט מער האבן א סטאבילע איינקונפט 

- שווערער און שווערער פאר פילע פון אונזערע עלטערע איינוואוינער צו קענען קויפן לאקאלע, פארם
. פראגראמען ווי דער עלטערע מענטשן פארמערס מארקעט נערונג פראגראם זענען  פרישע עסנווארג

קריטיש וויכטיג צו זיכער מאכן אז טייל פון אונזערע שוואכסטע ניו יארקע שכנים האבן צוטריט צו פרישע, 
וועלן העלפן זיכער מאכן אז   USDAגעזונטע עסנווארג פאר ביליגע פרייזן. די גרענט געלטער פון די 

אפילו מער עלטערע מענטשן קענען אויסנוצן דעם פראגראם היי יאר, בשעת'ן שטיצן די הונדערטע  
  פארמער וועלכע נעמען אנטייל אין די קאמיוניטי מארקעטס."

  
 ,New York State Office for the Agingניו יארק סטעיט אפיס פאר עלטערע מענטשן )

NYSOFAצוטריט צו נארהאפטיגע עסנווארג  לסען, האט געזאגט, ( צייטווייליגער דירעקטאר, גרעג א"
איז קריטיש צו פארמיידן קרענק, העלפנדיג זיך אפגעבן מיט פארשידענע כראנישע קראנקהייטן און 

פארמערן די קרעפטן צו קענען בלייבן אקטיוו. אלץ דער אדמיניסטראטאר פון דעם גרעסטן נערונג  
מיט יעדע כלי וואס שטייט איר   NYSOFAנד, באנוצט זיך די פראגראם פאר עלטערע מענטשן אינעם לא 

צום האנט צו פארמערן צוטריט צו געזונטע עסנווארג פון ניו יארק, פארבעסערנדיג די אלגעמיינע נערונג  
און געזונטהייט פון עלטערע מענטשן. דער עלטערע מענטשן פארמערס מארקעט נערונג פראגראם  

יארקער צו צוקומען צו פרישע פראדוקטן אין זייערע קאמיוניטיס. די  ערלויבט טויזנטע עלטערע ניו 
NYSOFA   באדאנקט גאווערנער האקול און קאמישאנער באל פאר זייער לאנגיאריגע שטיצע און זייער

  פירערשאפט ביים פארברייטערן דעם פאפולערן און ערפאלגרייכן פראגראם."
  

צו העלפן ניו יארק סערווירן מער פרישע עסנווארג פאר   $3,378,945די גרענט פינאנצירונג טיילט צו 
צו דורכפירן אנדערע פארבעסערונגען צו   $500,000בארעכטיגטע עלטערע מענטשן. עס טיילט אויך צו 

דעם פראגראם, ווי צום ביישפיל אפליקאציעס דורך די אינטערנעט און טרענירונג פאר פארמערס וועלכע 
באזירטע פארמערס מארקעטס און פארם טישלעך  -באטייליגן, אינטערנעט זענען אינטערעסירט זיך צו 

ליסטעס און אזוי אויך באמיאונגען צו אנקומען צו מער בארעכטיגטע עלטערע מענטשן דורך שותפות'ן  
  מיט קאמיוניטי ארגאניזאציעס.

  
טע  'ס עלטערע מענטשן פארמערס מארקעט נערונג פראגראם שטעלט צו פאר בארעכטיגUSDAדי 

סטעיטס, פארטא ריקא   48עלטערע מענטשן צוטריט צו פרישע פרוכט, גרינצייג, בלעטער און האניג אין 
און אכט שבטים. די עסנווארג העלפט שטיצן נערונג זיכערהייט, פארזיכערנדיג אז עלטערע אמעריקאנער  

נווארג וועלכע זענען  האבן איינהייטליכע און גלייכע צוטריט צו געזונטע, זיכערע און אפָארדעבעל עס 
 וועזענטליך פאר די געזונט. לערנט מער איבער דעם פראגראם אין ניו יארק סטעיט ביי

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

פארמערס מארקעטס פילן אן א קריטישע לאך אין ניו יארק'ס לאקאלע עסנווארג סוּפליי טשעינס דורכן  
געוואקסענע עסנווארג און זיי שטיצן -און מוטיגן מענטשן צו נוצן לאקאל   -פארגרינגערן צוטריט צו

ן קליענטן. פארמערס מארקעטס, פארם טישלעך און מארקעטס  דירעקטע געשעפטן צווישן פארמערס או
אויף רעדער זענען קריטישע באשטאנדטיילן פון א געזונטע עסנווארג סיסטעם. היינט האט ניו יארק מער 

מארקעטס אויף רעדער. זיי שטעלן צו א וועג   10פארם טישלעך און  250פארמערס מארקעטס,  400פון 
ירער צו נאכקומען די וואקסנדע פארלאנג פון קליענטן פאר  פאר אגריקולטורישע פראדוצ

פארשידנארטיגע פרישע, אפָארדעבעל און באקוועמע פראדוקטן וועלכע זענען געוואקסן דירעקט אין די  
דורך די דעּפארטמענט פון אגריקולטור און מארקעטס, די העלט    –פארם. ניו יארק סטעיט 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2Fconsumer-benefits-farmers-markets&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc928d24c8b9644eb7e9a08db16a160e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128654606364552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MQ4rRuW%2Bj4Vk5DyEgbylZGw%2BFiyROv%2BpluZTat7%2BcPs%3D&reserved=0


 Officeנטשן און די אפיס פאר צייטווייליגע דיסאביליטי הילף )דעּפארטמענט, די אפיס פאר עלטערע מע
of Temporary Disability Assistance )–   ,פירט אן עטליכע פראגראמען צו העלפן פאמיליעס

עלטערע מענטשן און וועטעראנען מיט נידעריגערע איינקונפט צו צוקומען צו פרישע, געזונטע עסנווארג  
. צו לערנען מער איבער די דעּפארטמענט'ס פארמערס מארקעט ביי אנטיילנעמנדע מארקעטס

פראגראמען אדער צו טרעפן א מארקעט אין אייער געגנט, באזוכט 
https://agriculture.ny.gov/farmersmarkets .  

  
##  
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