मेयर पेडूटोले COVIDको कारणले गर्ाा अनलाइन SNAP खररर् विकल्पहरूको लावग फोन गननाहुन्छ
PITTSBURGH, PA (अविल

,

मेयर विवलयम पेडूटो William Peduto) ले COVID-

महामारीको अिविमा कमजोर जनसंख्याका लावग डे लीभरर र अनलाइन अडा र सवहत सस्तो खाद्यान्न खररर् विकल्पहरू विस्तार गने ियास
मा सहायता गना को लावग संयनक्त राज्य कृवि विभागको सविि सोनी पडन ा Sonny Perdue) लाई एउटा पत्र जारी गनना भएको छ।
मे यरको पत्रले योग्य कम आय भएका वनिासीहरूलाई खाना खररर् गना को लावग इले क्ट्रोवनक सनवििा टर ान्सफर EBT) डे विट काडा उपलब्ध ग
राउने पूरक पोिण सहायता कायाक्रम SNAP) विस्तार गना संयनक्त राज्य अमे ररकाको वसने टर िि केसी Bob
Casey) र अन्यहरूद्वारा कलहरूको पालना गर्ा छ।
हाल,
SNAP लाभार्थीहरूले कननै पवन अनलाइन खररर् गना सक्दै नन् । अन्य खाद्य उपभोक्ताहरूले आफू र अन्य व्यक्तक्तहरूलाई कोरोना भाइरसको
फैलाििाट ििाउनको लावग अनलाइन अडा ररङ र डे लीभरर ियोग गना सक्दा, कम आय भएका वनिासी र पररिारहरूलाई विशेिगरी रोगको
जोक्तखममा पाने गरी व्यक्तक्तगत रूपमा खररर् गना िाध्य गराइएको छ।
खाद्य नीवत पररिर्् USDA ले SNAP का िापकहरूलाई डे वलभरीको लावग खाना खररर् गना र अन्यलाई सनरवित खाना खररर् विकल्पहरू ज
स्तै, ियोगकतााहरूलाई Instacart िा अनलाइन वकसान िजारीकरण सेिाहरूका लावग आफ्नो EBT काडा ियोग गना वर्ने कायाको लावग अनन
मवत वर्योस् भन्ने िाहन्छ।
Sen. केसी Casey) लाई महामारीले गत मवहनार्े क्तख पेक्तन्सलभावनया र राष्ट्रभरी घरमै िस्ने वनर्े शनहरू वनम्ताए लगतै SNAP डे वलभरी विक
ल्पहरू विस्तार गना का लावग USDA मा िोलाइर्ै छ।
हामीले एकसार्थ यस विश्वव्यापी संकटको सामना गनना पर्ाा, हामीले SNAP सहभागी, विशेिगरी िृद्ध नागररक, अपाङ्गता व्यक्तक्त, यातायात पहुुँ
ि नभएका वनिासी र COVIDफैलािको कारणले आफ्नो घर िावहर जान नसक्ने अन्य व्यक्तक्तहरूका लावग खाद्य पहुुँ िको रिा गना महत्त्वपूणा छ। USDA, राज्य सरकार
र खनद्रा विक्रेताहरू िीिको पररष्कृत साझेर्ारीले भरपर्ो खाना पहुुँ िमा अिरोिहरू हटाउन र हाम्रो सिैभन्दा कमजोर वछमे कीहरूलाई उनी
हरूको जीिनमा पवहले नै तनािपूणा समय रहे को अिविमा मानवसक शाक्ति िर्ान गनामा मद्दत वमल्ने छ," मे यर पेडूटोले िणान गनना भयो।
सविि पडन ा लाई ले क्तखएको पत्रको िवतवलवप यहाुँ उपलब्ध छ

