
                         ለካምብሪጅ የህዝብ ት/ቤቶች  

ለምግብ አቅርቦቶች የሚውል ፌንድ 

በሚቀጥሉ ቀናት ብቁ የሆኑ ቤተሰቦች ከማሳቹሴትስ የሽግግር ድጋፍ 
ክፍል መረጃዎን ይጠባበቁ፤ 

የተከበራችሁ የካምብሪጅ የህዝብ ት/ቤት ቤተሰቦች -  

መልካም ዜና!  
ብዙሃኑ የካምብሪጅ ቤተሰቦች በአዲሱ ፕሮግራም ለምግብ ማግኛ የሚሆን ለገንዘብ እርዳታ ብቁ 
ስለሆኑ ክፍያውን በ ወረርሽኝ-ኤቢኤቲ COVID-19 ት/ቤቶች ተዘግተው በሚቆዩበት ወቅት እርዳታው 
በኤሌክትሮኒክስ ልሽጋገርሎት ይችላል፡፡  

ማወቅ ያለብዎት ነገር ይኸውልዎት- 

ቀላል ነው? ለነፃ ወይም ለቅናሽ ዋጋ ምግብ ብቁ የሆኑት ተማሪዎች ሁሉ በማሳቹሴትስ የሽግግር ድጋፍ ክፍል 
በኩል የ P-EBT ገንዘብ ያገኛሉ ፡፡ 

ምን ያህል ማግኘት 
እችላለሁ? 

እያንዳንዱ የቤተሰብዎ ብቁ የሆነ ተማሪ በ COVID-19 ምክንያት የሚዘጋው በትምህርት ቤት 
ውስጥ በየቀኑ $ 5.70 $ ይቀበላል ፡፡ 

ገንዘቡን እንዴት 
ማግኘት እችላለሁ? 

ማመልከት አያስፈልግዎትም። ገንዘቡ ወደ “P-EBT ካርድ” ይላካል።  

● በአሁኑ ጊዜ የ SNAP ወይም የ TAFDC ጥቅማጥቅሞችን የሚቀበሉ እና የኢBT 
ካርድ ካለዎት የ P-EBT ገንዘብ በዚያ ካርድ ላይ ይታከላል ፡፡ 

● የ EBT ካርድ ከሌልዎት በቅድሚያ የተጫነ ካርድ ከማሳቹሴትስ የሽግግር ድጋፍ 
ክፍል በCPS በተመዘገቡት የቤት አድራሻዎ በፖስታ ይቀበላሉ ፡፡  

አንዴ የ P-EBT ካርድዎን ከተቀበሉ በኋላ አይጣሉት! ተጨማሪ ገንዘብ በኋላ ላይ ሊታከል 
ይችላል። 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/fHu4UN3sjDZSRWFggM7jTg~~/AAAAAQA~/RgRgnr5wP0Q0aHR0cHM6Ly93d3cubWFzcy5nb3YvaW5mby1kZXRhaWxzL3BhbmRlbWljLWVidC1wLWVidFcHc2Nob29sbUIKAEfwir1eIx78u1IPbHBpbmt1c0BjcHNkLnVzWAQAAAAB


ገንዘቡን የማገኘው 
መቼ ነው? 

የመጀመሪያው ዙር ገንዘብ በሜይ ውስጥ ይሰራጫል። 

ገንዘቡን እንዴት 
እጠቀማለሁ? 

የ P-EBT ካርድዎ እንደ ዴቢት ካርድ ነው እና EBT ካርዶችን በሚቀበሉ መደብሮች ውስጥ የምግብ 
እቃዎችን ለመግዛት ሊያገለግል ይችላል ፡፡ “ኢ -ቢትን እዚህ እንቀበላለን!” የሚሉ መደብሮች ውስጥ 
ምልክቶችን ይፈልጉ  

የእኔ ወይም የቤተሰብ 
የኢሚግሬሽን 
ሁኔታ?  

የ P-EBT ካርድዎን በመጠቀም እርስዎ ወይም በልጅዎ የኢሚግሬሽን ሁኔታ ላይ ምንም ተጽዕኖ 
አያሳድሩም ፡፡ ይህ ጥያቄ, (617-868-2900) ላይ ካምብሪጅ የኢኮኖሚ ዕድል ኮሚሽን ያነጋግሩ-. 

ከእኔ ቤተሰብ በቅርቡ 
ሥራ ያጡ ገቢያችው 
የተቀነስ   የትና 
እንደት እርዳታ 

ማግኘት እንችላለን? 

ድጋፍ ለማግኘት በርካታ መንገዶች አሉ?.  

● አንድ ጊዜ ለካምብሪጅ የህዝብ ት/ቤት የነጻ ወይም ቅናሽ ካመለከቱ ለወደፊቱ ለ 
P-EBT እና ለሌሎች ሀብቶች የዋጋ ቅናሽ ምግብ ፕሮግራም ያገለግላል. 
የ SNAP ጥቅማጥቅሞችን ለማግኘት ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ   

● ሳምንታዊ ነፃ የምግብ አቅርቦት ለማግኘት የ ካምብሪጅ ማህበረሰብ የምግብ መስመር በ 
(617.349.9155) ለመመዝገብ ይደውሉ፡   
● ለተጨማሪ መረጃ ስለ ምግብስለ ምግብ እርዳታ ፣ አቅርቦት ማቅረቢያ 

አገልግሎቶች እና የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት የከንቲባውን የእርዳታ ገንዘብ ፈንድ 
ያመልክቱ እስከ ግንቦት 15 ቀን ድረስ ማመልከት ይችላሉ፡   

P-EBT ፣ SNAP ፣ በትምህርት ቤት ምግብ እና በምግብ ላይ ጥያቄ ካሎዎት በምስጢር ድጋፍ 
ለማግኘት ከ160 በላይ በሆኑ ቋንቋዎች ፣ የዳቦ ፕሮጄትን በ800-645-8333 ያነጋግሩ፡ 
ደህንነትዎ እንደተጠበቀ ይቆዩ! 

የካምብሪጅ የህዝብ ት/ቤቶች ቡድን 
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