
 
ফা�স ফর ফুড পরেচজ (খাবার �কনার জন� অথ�) 

 
�যাগ� পিরবার�িলেক অেপ�া করেত হেব MA িডপাট� েম� অফ �ানিজশনাল অ�ািসে�ে�র কাছ �থেক িচ�র। 

 
 
ি�য় CPS পিরবারগণ -  
 
আন� সংবাদ! নতুন ��া�াম প�ানেডিমক-EBT (প�ানেডিমক ইেল�িনক �বিনিফটস �া�ফার) -এর মাধ�েম অেনক �কি�জ 
পিরবােররা �যাগ� হেব খাবােরর জন� অথ� �পেত, যখন COVID-19-এর জন� �ুল�িল ব� থাকেছ।  
 
আপনােদর �াতব� সম� িবষয় এখােন �দওয়া হল: 
 

আিম িক �যাগ�? �য সব িশ�াথ�রা িবনামলূ� বা �াসকৃত মেূল� খাবােরর জন� �যাগ� িছল তারা P-EBT অথ� 
পােব ম�াসাচুেসটস িডপাট� েম� অফ �ানিজশনাল অ�ািস��া�-এর মাধ�েম। 

আিম কত টাকা পাব? আপনার পিরবােরর �িত �যাগ� িশ�াথ� পােব $5.70 �িত �ুল িদবস িহসােব, �সই িদন�িলর 
জন� যখন �ুল ব� থাকেব COVID-19 অিতমারীর জন�। 

আিম িকভােব টাকা পাব? আপনােক আেবদন করেত হেব  না  । অথ� �যাগ করা হেব এক� “P-EBT কাড� ”-এ।  
● বত� মােন আপিন যিদ SNAP বা TANDC �বিনিফট পান এবং আপনার যিদ EBT 

কাড�  থােক, তাহেল P-EBT অথ� �সই কােড�  �যাগ করা হেব। 
● যিদ আপনার আেগ �থেকই EBT কাড�  থােক, তাহেল আপনােক ডাকেযােগ এক� 

ি�-�লােডড কাড�  পা�েয় �দওয়া হেব ম�াসাচুেসটস িডপাট� েম� অফ �ানিজশনাল 
অ�ািস��াে�র তরফ �থেক আপনার বাসার �কানায়, যা CPS -এর �রকেড�  আেছ।  

 
আপিন আপার P-EBT কাড�  �পেয় �গেল �স� �ফেল �দেবন না! তােত অিতির� অথ� পের 
�কােনা সমেয় �যাগ করা �যেত পাের। 

আিম কখন টাকা পাব? �থম রাউে�র টাকা ব�ন করা হেব �ম মােস।  

আিম �কাথায় এই টাকা 
ব�বহার করেত পারব? 

আপনার P-EBT কাড�  হল এক� �ডিবট কাড�  এবং �স� ব�বহার করা যােব খাবার িজিনসপ� 
িকনেত �দাকান�িলেত �যখােন EBT কাড�  �নওয়া হয়। �দেখ িনন �দাকােন �লখা আেছ িকনা, 
“এখােন আমরা EBT �হণ কের থািক!  

আমার অিভবাসন অব�ার িক 
হেব? 

আপনার P-EBT কাড�  ব�বহার আপনার বা আপনার স�ােনর অিভবাসন অব�ােক �ভািবত 
করেব না। পাবিলক চাজ�  �ল এই ��া�ােমর জন� �েযাজ� নয়।  এই িবষেয় আপনার �� থাকেল, 
অন�ুহ কের �যাগােযাগ ক�ন �কি�জ অপারচুিন� কিমশন-এর সােথ (617-868-2900) 
ন�ের। 

আমার পিরবােরর স�িত 
কাজ বা আয় ব� হেয় �গেছ - 
আমরা �কাথায় সাহায� �পেত 
পাির?  

অেনক উপােয় সাহায� পাওয় �যেত পাের।  
● �থমত, আপনােক  আেবদন করেত হেব  CPS িবনামলূ� বা �াসকৃত-দােম খাবার ��া�ােমর 

জন�, যা আপনােক ভিবষ�েতর P-EBT রাউ� এবং অন�ান� িরেসাস��িলর জন� �যাগ� 
করেব।  

● আপিন �যাগ� হেত পারেবন SNAP �বিনিফেটর জন�।  
● �কি�জ কিমউিন� ফুড লাইন-�ক কল ক�ন (617.349.9155) ন�ের যােত আপিন 

সাইন-আপ করেত পােরন সা�ািহক িবনামলূ� উৎপাদন ও প�াি�র িজিনসপে�র জন�।  
●  খাবার প�াি�, �ডিলভাির পিরেসবা, এবং আিথ�ক সাহােয� িবষেয় িব�ািরত তথ�  
● �ময়রস িরিলফ ফা�:  আেবদন ক�ন  15ই �ম িবকাল 5 টার মেধ�।  

 
P-EBT িবষেয় �কােনা �� থাকেল, �যাগােযাগ ক�ন ��ােজ� ��ড -এর সােথ 800-645-8333 ন�ের। 
 

https://secure1.cpsd.us/meals_application/
https://www.cambridgema.gov/covid19/mdrf


আিথ�ক, আবাসন, খাবাক বা অন�ান� সমস�ায় সাহােয�র জন�, অন�ুহ কের �যাগােযাগ ক�ন �কি�জ অপারচুিন� কিমশন-এর সােথ 
(617-868-2900) ন�ের। 
  
িনরাপেদ থা�ন, সু� থা�ন! 
 
CPS  দল  
 
 
 


