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ম্ননান াগ শিন: 

শিতা-ম্াতা/অশভভা ক 

প্রথমবাি আটবদন পূিণ কিটেন যািা: 

আন িন জম্া বিওয়ার জনয ধনয াি।  আটবদন না অনুটমাদন হওয়া পয যন্ত রিক্ষাথীটদিটক তাি (ব্রেকফাস্ট/লাঞ্চ ) খাবাি রকটন ব্রখটত 

হটব।  সু্কল শনউট্রিিন সাশভডস প্রক্রিয়াট্রিনক দ্রতুতর করন   ার ফনল িি (10) কম্ ডশি স ি ডন্ত লাগন ।  এই সমটয় ব্রপটমটন্টি দারয়ত্ব 

আপনাি।  (দ্রষ্ট য: খা ানরর িাম্ নাস্তাি জনয - এশলনম্ন্টাশর $1.55, শম্র্ল ও হাই $ 1.65 লাঞ্চ - এশলনম্ন্টাশর $ 2.70, শম্র্ল ও হাই $ 2.85) 

 

DeKalb County School District এি চাজয পরলরস: এশলনম্ন্টাশর সু্কলগুশলর শিক্ষার্থীনিরনক 3ট্রি বেকফাস্ট ও 3ট্রি লানের োজড করার অনুম্শত 

র্থাকন । শম্শর্ল এ ং হাই সু্কনলর শিক্ষার্থীনিরনক খা ার এ ং/অর্থ া লা কানতড আইনিনম্র জনয োনজডর অনুম্শত বনই। 

 

যরদ আপরন গত বেি (2018-19) আটবদন সম্পূণ য কটি থাটকন: 

আিনার 2018-19 সানলর আন িননর বম্য়াি বিষ হন  13 বসনেম্বর 2019 তাশরনখ।  খা ানরর খরে এড়ানত গত  ছনরর আন িননর বম্য়াি 

বিনষর আনগ এই  ছনরর আন িন জম্া বিয়া গুরুত্বিূর্ ড।  অনুগ্রহ কনর প্রক্রিয়ার জনয সম্য় (10 কম্ ডশি স) শিন। 

 

2019-2020 সানলর জনয শ নাম্ূনলয এ ং কম্ খরনে খা ানরর ওনয়  শভশিক আন িন িাওয়া  ান  1 জলুাই, 2019 তাশরনখর ির। আন িন সমূ্পর্ ড 

করনত অনুগ্রহ কনর http://schoolcafe.com বিখুন। 

 

খা ানরর আন িননর ব াগযতার শ জ্ঞশি িত্র শ শল করার জনয সু্কনল িাঠাননা হন ।  শিক্ষার্থীরা শ জ্ঞশি িত্র শিতা-ম্াতার জনয তা  াসায় শননয় 

ব নত িানর। 

 

আিনার সহন াশগতার জনয ধনয াি। 
 

ব্রগাপনীয়তা আইটনি রববৃরত: এখাটন আমিা আপনাি প্রদত্ত তথয রকভাটব বযবহাি কিব তা সম্পটকয বলা আটে। 

শরোর্ড শ . রানসল নযািানাল সু্কল লাে অযাক্ট (Richard B. Russell National School Lunch Act) অনুসানর এই আন িনন তনর্থযর প্রনয়াজন। 

আিনানক ব  তর্থয শিনতই হন  তা নয়, শকন্তু আিশন তর্থয না শিনল আম্রা আিনার  াচ্চার জনয শ নাম্নূলযর  া হ্রাসকৃত সু্কল খা ার অনুনম্ািন 

করনত িার  না।  ব   যক্রি আন িনট্রি স্বাক্ষর কনরনছন আিনানক অ িযই তার বসািযাল শসশকউশরট্রি নম্বনরর বিষ োরট্রি সংখযা শলখনত হন ।  

 খন আিশন সমূ্পরক িুট্রষ্ট সহায়তা প্রকল্প (SNAP), িশরদ্র িশর ার নগ ডর জনয সাম্শয়ক সহায়তা (TANF) প্রকল্প  া ইক্রিয়ান সংরক্ষনর্ খািয 

 ণ্টননর প্রকনল্পর (FDPIR) বকস নম্বর  া আিনার  াচ্চার জনয অনয FDPIR িনািকারীর হনয় আন িন করনছন  া  খন আিশন জানানেন ব  

িশর ানরর ব  প্রাি য়স্ক সিসয আন িনট্রি স্বাক্ষর কনরনছন তার বসািযাল শসশকউশরট্রি নম্বর বনই তখন আিনানক বসািযাল শসশকউশরট্রি নম্বনরর 

বিষ োরট্রি সংখযা শিনত হন  না।  আম্রা আিনার তর্থয আিনার  াচ্চা শ নাম্ূনলযর  া হ্রাসকৃত সু্কল খা ানরর জনয ব াগয শকনা তা শনধ ডারর্ করনত 

এ ং লাে ও বেকফাস্ট প্রকনল্পর প্রিাসন ও  ল ৎকরনর্র জনয  য হার কর । আম্রা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও িটু্রষ্ট প্রকল্পসম্ূহনক তানির প্রকল্প, প্রকল্প 

ি ডানলােনার জনয অশর্িরনক ম্ূলযায়ন, তহশ ল  া সুশ ধা শনধ ডারনর্ সহায়তা করনত এ ং প্রকল্প শনয়ম্া লীর লঙ্ঘননর শ ষনয় বিখনত আইন 

প্রনয়াগকারী অশফসারনির বিখনত আম্রা ব াগযতার তর্থয বিয়ার করনত িাশর। 

 

ববষমযহীনতাি রববৃরত: বফর্ানরল নাগশরক অশধকার আইন এ ং ম্াশকডন  ুিরানের কৃশষ শ ভানগর (USDA) নাগশরক অশধকার শনয়ম্নীশত 

অনু ায়ী, USDA, এনজন্সী, কা ডালয় এ ং কম্ ডোরী নৃ্দ এ ং USDA কম্ ডসূেীনত অংিগ্রহর্কারী  া িশরোলনাকারী প্রশতষ্ঠানসম্ূহ জাত,  র্ ড, 

জাতীয় উৎিশি, শলঙ্গ, প্রশত ন্ধকতা,  য়স,  া USDA দ্বারা তহশ ল প্রিান  া িশরোশলত িূ ড তী নাগশরক অশধকানরর ক্রিয়াকলানির বকানও 

কম্ ডসূেীনত প্রশতশহংসা  া প্রশতনিানধর জনয ব ষম্যকরর্ করনত  াধাপ্রাি।   

 

প্রশত ন্ধকতা  িু  যক্রি গ ড  ানির কম্ ডসূশের তর্থয (ব ম্ন অন্ধ  যক্রিনির জনয শ নিষ বলখার িদ্ধশত,  ড় শপ্রন্ট অশর্ওনিি, আনম্শরকার ভাষা 

শেহ্ন, ইতযাশি)ব াগান ানগর শ কল্প ম্াধযম্ প্রনয়াজন, তানিরনক এনজক্রন্স(প্রানিশিক  া স্থ্ানীয়)ব খানন তারা সুশ ধাগুশলর জনয আন িন কনরনছন 

বসখানন ব ানগন াগ করনত হন ।   শধর, শ্র র্িক্রি কম্ শকং া কর্থা  লার অক্ষম্তা আনছ এম্ন ম্ানষুরা বফর্ারাল শরনল সাশভডস-এর ম্াধযনম্ 

USDA-এর সনঙ্গ (800) 877-8339 নম্বনর ব াগান াগ করনত িানরন।  বসই সানর্থ, ইংনরজী ছাড়া অনয ভাষানতও প্রকনল্পর তর্থয িাওয়া ব নত িানর। 

 

 শি নাগশরক অশধকার প্রকনল্প ব ষনম্যর বক্ষনত্র বকানও অশভন াগ করনত োন, তাহনল USDA প্রকনল্প ব ষম্য সংিান্ত অশভন ানগর ফরম্ 

(USDA Program Discrimination Complaint Form) িূরর্ করুন,  া অনলাইনন এখানন িাওয়া  ায়: 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html এ ং ব নকাননা USDA অশফনস উিলভয অর্থ া USDA বত শলনখ িাঠান এ ং ফরনম্ 

অনুনরাধকৃত সম্স্ত তর্থয শেট্রঠনত শিন। অশভন ানগর ফরনম্র একট্রি প্রশতশলশি অনুনরাধ করার জনয (866) 632-9992 এ বফান করুন। আিনার 

জম্া বিওয়া ফরম্ ও শেট্রঠ USDA এ িাঠান: (1)র্াকন ানগ:  ুিরানের কৃশষ শ ভানগর নাগশরক অশধকার শ ষয়ক অযাশসসিযান্ট বসনিিাশরর িির 

1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2) ফযাক্স: (202) 690-7442;  া (3) ইনম্ইল: program.intake@usda.gov 

 

এই প্রশতষ্ঠান সম্ান সুন াগ প্রিানকারী। 
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BENGALI 
প্রিয় বাবামা/অপ্রিিাবক: 

 

শেখার জন্য বাচ্চাদের িদয়াজন্ স্বাস্থ্যকর খাবার। DeKalb County School District িপ্রিটি সু্কদের প্রেদন্ স্বাস্থ্যকর খাবার িোন্ কদর। োঞ্চ $ 2.70 মূদেয এপ্রেদমন্টাপ্রর, $ 2.85 মূদেয প্রমডে/হাই এবং ন্াস্তা $ 1.55 মূদেয 

এপ্রেদমন্টাপ্রর এবং $ 1.65 মূদেয প্রমডে/হাই প্রহসাদব প্রেক্ষার্থীরা খাবার প্রকন্দি পাদর। আপন্ার সন্তান্রা প্রবন্ামূদেয বা হ্রাসকৃি মূদেয খাবাদরর জন্য উপযুক্ত হদি পাদর। হ্রাসকৃি মূেয হে ন্াস্তার জন্য $.30 এবং েুপুদরর খাবাদরর 

জন্য $.40 । এই পযাদকদি প্রবন্ামূদেযর বা োম কম করা খাবাদরর সুপ্রবধার আদবেন্ পত্র এবং প্রবস্তাপ্ররি প্রন্দেেেন্া শেয়া আদে। আপন্াদক আদবেন্ িক্রিয়ায় সহায়িা করার জন্য প্রন্দে প্রকেু গিানু্গপ্রিক িশ্ন ও উত্তর শেওয়া আদে। 

1. কারা হ্রাসকৃি খাবার শপদি পাদর? 

• পপ্ররবাদরর সকে বাচ্চা যারা SNAP, FDPIR বা TANF শর্থদক সুপ্রবধা পায় িারা প্রবন্ামূদেযর খাবাদরর জন্য শযাগয। 

• পাপ্রেি সন্তাদন্র পপ্ররেয ো সংস্থ্ার আইপ্রন্ োপ্রয়দের অধীন্ পাপ্রেি সন্তান্ প্রবন্ামূদেয খাবার পাওয়ার শযাগয। 

• শয সকে বাচ্চা িাদের সু্কদে শহড স্টািে (Head Start) িকদে অংে প্রন্দে িারাও প্রবন্ামূদেয খাবার পাওয়ার শযাগয। 

• শয সকে বাচ্চা গৃহহীন্, বাসা শর্থদক পাোদন্া বা অপ্রিবাসী িারা প্রবন্ামূদেয খাবার পাওয়ার শযাগয। 

• যপ্রে পপ্ররবাদরর আয় শেডাদরে আয় শযাগযিা প্রন্দেেপ্রেকা সীমার মদধয হয় িাহদে বাচ্চারা প্রবন্ামূদেয বা হ্রাসকৃি খাবার পাওয়ার শযাগয হদি পাদর। যপ্রে আপন্ার পপ্ররবাদরর আয় এই োদিের মদধয বা িার প্রন্দে 

হয় িাহদে আপন্ার বাচ্চা প্রবন্ামূদেয বা হ্রাসকৃি খাবার পাওয়ার শযাগয হদি পাদর। 

হ্রাসকৃি আয় শযাগযিার প্রন্দেেেন্া—1 জেুাই, 2017–30 জনু্, 2018 

পপ্ররবাদরর 

আকার 
বাৎসপ্ররক মাপ্রসক 

িপ্রি মাদস 

েু'বার 
িপ্রি েু' সপ্তাদহ সাপ্তাপ্রহক 

1 $23,107 1,926 963 889 445 

2 31,284 2,607 1,304 1,204 602 

3 39,461 3,289 1,645 1,518 759 

4 47,638 3,970 1,985 1,833 917 

5 55,815 4,652 2,326 2,147 1,074 

6 63,992 5,333 2,667 2,462 1,231 

7 72,169 6,015 3,008 2,776 1,388 

8 80,346 6,696 3,348 3,091 1,546 

পপ্ররবাদরর িদিযক অপ্রিপ্ররক্ত সেদসযর জন্য, শযাগ করুন্: 

 +8,177 +682 +341 +315 +158 

2. আমার বাচ্চা গৃহহীন্, অপ্রিবাসী বা বাসা শর্থদক পাোদন্া প্রহদসদব শযাগয িা আপ্রম প্রকিাদব জান্ব? আপন্ার পপ্ররবাদরর সেসযদের প্রক শকান্ও স্থ্ায়ী টিকান্া আদে? আপন্ারা প্রক একসদে আশ্রয়, শহাদিে বা অন্যান্য 

সামপ্রয়ক আবাসন্ বযবস্থ্ায় র্থাদকন্? আপন্ার পপ্ররবার প্রক মরশুদমর প্রিপ্রত্তদি এক জায়গা শেদে অন্য জায়গা যায়? আপন্ার সদে বসবাসরি বাচ্চাদের মদধয প্রক শকউ প্রন্দজ শর্থদক িাদের আদগর পপ্ররবার বা বাসা 

শেদে এদসদে? আপন্ার পপ্ররবাদরর প্রেশুরা এসব বর্ েন্ার আবেযকিা পূরর্ কদর বদে আপপ্রন্ মদন্ করদে এবং আপন্ার সন্তান্রা প্রবন্ামূদেয খাবার পাদব বদে জান্াদন্া ন্া হদয় র্থাকদে অনু্গ্রহ কদর 678-676-2017 

ন্ম্বদর Sonja Tobler-শক শোন্ করদবন্ অর্থবা sonja_d_tobler@dekalbschoolsga.org-এ িাদক ইদমইে করদবন্। 

3. আমার প্রক িদিযক সন্তাদন্র জন্য আদবেন্ পূরর্ করদি হদব? ন্া। আপন্ার পপ্ররবাদরর সব প্রেক্ষার্থীর জন্য প্রবন্ামূদেয এবং কম োদম সু্কদের খাবাদরর উদেদেয একটি আদবেন্ বযবহার করদবন্। আমরা অসমূ্পর্ ে 

শকান্ আদবেন্ অনু্দমােন্ করদি পাপ্রর ন্া, িাই িদয়াজন্ীয় সব ির্থয িোন্ করদবন্। পূরর্ করা আদবেন্ ডাদক এই টিকান্ায় শেরি পািান্: আপন্ার কম বয়দসর বাচ্চা(শের) সু্কদের সু্কে প্রন্উটিেন্ মযাদন্জার। 

4. যপ্রে আপ্রম এই প্রেক্ষা বদষ ে একটি পত্র শপদয় র্থাপ্রক শযখাদন্ বো আদে শয আমার বাচ্চা(রা) ইপ্রিমদধযই প্রবন্ামূেয খাবাদরর জন্য অনু্দমাপ্রেি, িাহদে আমাদক প্রক আদবেন্ পূরর্ করদি হদব। ন্া, এিার মাধযদম উদেখ 

করা হয় শয, আপপ্রন্ ন্িুন্ সু্কে বেদরর জন্য অেরাজয কিৃ েক িিযপ্রয়ি।  অনু্গ্রহ কদর আপন্ার িাপ্ত পত্র সিকেিার সদে গ্রহর্ এবং প্রন্দেেোবেী অনু্সরর্ করুন্। যপ্রে আপন্ার পপ্ররবাদরর শকান্ও প্রেশুর ন্াম 

আপন্ার শযাগযিা প্রবজ্ঞপ্রপ্তদি ন্া র্থাদক অনু্গ্রহ কদর িাদের ন্াম অন্তিুেক্ত কদর কপ্রন্ষ্ঠ সন্তাদন্র সু্কদে পাটিদয় শেদবন্। আপন্ার শকান্ িশ্ন র্থাকদে আপন্ার সন্তাদন্র সু্কে প্রন্উটিেন্ মযান্জারদক শোন্ করুন্। 

5. আপ্রম প্রক অন্োইদন্ আদবেন্ করদি পাপ্রর? হযা াঁ আপন্াদক কাগদজর আদবেন্ পূরদর্র শেদয় অন্োইদন্ আদবেন্ সম্পন্ন করার উৎসাহ শেয়া হদে। আপন্ার বাচ্চা(শের) সু্কদের সু্কে প্রন্উটিেন্ মযাদন্জাদরর শর্থদক 

আদবেন্ পত্র প্রন্দি পাদরন্। কাগুদজ আদবেদন্র মদিা অন্োইন্ আদবেদন্র একই েিে এবং আপন্াদক একই ির্থয িোন্ করদি হদব। অন্োইদন্ আদবেন্ িক্রিয়া সম্পদকে আরও জান্দি বা শুরু করদি 

https://schoolcafe.com এ যান্। অন্োইন্ প্রিপ্রত্তক বা কাগক্রজ আদবেন্ সম্পদকে আপন্ার শকাদন্া িশ্ন র্থাকদে অনু্গ্রহ কদর 678-676-1777 ন্ম্বদর Tansheila Harris-এর সাদর্থ শযাগাদযাগ করুন্ অর্থবা ইদমইে 

করুন্ tansheila_harris@dekalbschoolsga.orgএ।  

6. আমার সন্তাদন্র আদবেন্ গিবের অনু্দমাপ্রেি হদয়দে। আমার প্রক ন্িুন্ আদরকটি পূরর্ করদি হদব? হযা াঁ িপ্রি বের একটি ন্িুন্ আদবেন্ করা আবেযক। গি বের আদবেদন্র শক্ষদত্র 30 প্রেদন্র অপ্রিপ্ররক্ত সময় 

প্রেে। ন্িুন্ আদবেন্পত্র জমা শেয়ার সময়সীমা হে 13 শসদেম্বর, 2019।  আপপ্রন্ সু্কে কম েোরী কিৃ েক অনু্দমাপ্রেি শকাদন্া ন্িুন্ আদবেন্ ন্া পািাদে বা আপন্ার সন্তান্ প্রবন্ামূদেয খাবাদরর জন্য শযাগয মদম ে 

আপন্াদক জান্াদন্া ন্া হদে আপন্ার সন্তাদন্র কাে শর্থদক খাবাদরর পূর্ ে মূেয শন্য়া হদব। 

7. আপ্রম WIC পাই। আমার বাচ্চা প্রবন্ামূদেয খাবার শপদি পাদর প্রক? WIC-এ অংেগ্রহর্কারী পপ্ররবাদরর বাচ্চারা প্রবন্ামূদেযর বা হ্রাসকৃি মূদেযর খাবার পাওয়ার উপযুক্ত হদি পাদর।  অনু্গ্রহ কদর একটি সমূ্পর্ ে করা 

আদবেদন্ পািান্। 

8. আমার শেয়া ির্থয প্রক যাোই করা হদব? হযা াঁ আপপ্রন্ আপন্ার পপ্ররবাদরর যা আয় জান্াদবন্ আমরা িার প্রেপ্রখি িমার্ োইদি পাপ্রর। 

9. আপ্রম এখন্ শযাগয ন্া হদে, পদর আদবেন্ করদি পারব প্রক? হযা াঁ, আপপ্রন্ সু্কে বদষ ের শয শকাদন্া সময় আদবেন্ করদি পাদরন্।  উোহরর্স্বরূপ, শয সকে প্রেশুর প্রপিা বা মািা অর্থবা অপ্রিিাবক শবকার এবং 

পপ্ররবাদরর আয় আয় সীমা শর্থদক কম হদে আপন্ার বাচ্চা প্রবন্ামূদেযর ও হ্রাসকৃি খাবাদরর জন্য শযাগয হদি পাদর। 

10. আপ্রম আমার আদবেদন্র বযাপাদর সু্কদের সদে একমি ন্া হদে কী হদব?  এোো, আপপ্রন্ এখাদন্ প্রেপ্রখিিাদব বা শোন্ কদর (678-676-1786) শুন্াপ্রন্র অনু্দরাধ জান্াদি পাদরন্: Dr. Connie R. Walker, 

Executive Director,  প্রন্ব োহী পপ্ররোেক,  DeKalb School Nutrition Services, 1701 Mountain Industrial Boulevard, Stone Mountain, Ga. 30083 

11. আমার পপ্ররবাদরর শকউ মাপ্রকেন্ ন্াগপ্ররক ন্া হদে আপ্রম আদবেন্ করদি পারব প্রক? হযা াঁ প্রবন্ামূদেযর বা হ্রাসকৃি খাবাদরর জন্য আপন্াদক, আপন্ার বাচ্চাদেরদক বা পপ্ররবাদরর কাউদক মাপ্রকেন্ ন্াগপ্ররক হদি হদব ন্া। 

12. আমার আয় সবসময় একরকম ন্া হদে প্রক হদব? আপপ্রন্ সাধারর্ি যা আয় কদরন্ শসিা উদেখ করদবন্। উোহরর্স্বরূপ, িপ্রি মাদস সাধারর্ি $1000 আয় কদরন্ অর্থে গি মাদস প্রকেু সময় আপন্ার কাজ ন্া 

র্থাকায় $900 আয় কদরদেন্ িাহদে আপপ্রন্ মাদস $1000 আয় কদরন্ বদে উদেখ করদবন্।  আপপ্রন্ সাধারর্ি ওিারিাইম শপদয় র্থাকদে িা অন্তিুেক্ত করদবন্, িদব শকবে কখন্ও কখন্ও িা শপদে উদেখ করদবন্ 

ন্া।  আপপ্রন্ োকপ্রর হারাদে বা আপন্ার োকপ্ররর সময় বা মজপু্রর হ্রাস শপদে আপন্ার বিেমান্ আয় উদেখ করদবন্। 

13. আমার পপ্ররবাদরর শকান্ও সেদসযর আয় ন্া র্থাকদে প্রক জান্াব? আমরা আদবেদন্ আপন্াদক শয ধরদন্র আদয়র কর্থা বদেপ্রে পপ্ররবাদরর সেসযরা শসই আয় ন্াও শপদি পাদরন্ বা এদকবাদরই শকান্ও ন্া র্থাকদিও 

পাদর। এইরকম হদে শসই ঘদর 0 প্রেখুন্। িদব, যপ্রে শকান্ও ঘর খাপ্রে রাদখন্ শসগুপ্রে েূন্য প্রহদসদব ধরা হদব। িাই অনু্গ্রহ কদর আদয়র ঘর খাপ্রে রাখার শক্ষদত্র সিকে র্থাকদবন্, কারর্ আমরা েূন্য বদে ধদর শন্ব। 

14. আমরা সামপ্ররক বাপ্রহন্ীদি আপ্রে। আমাদেরদক প্রক আমার আয় আোোিাদব জান্াদি হদব? আপন্ার শবপ্রসক শপ ও কযাে শবান্াস আয় প্রহদসদব অবেযই জান্াদি হদব। বাইদর র্থাকার কারদর্ আবাসন্, খাবার বা 

শপাোদকর জন্য যপ্রে আপপ্রন্ ন্গদে শকান্ও িািা পান্ িাহদে িা অবেযই আয় প্রহদসদব অন্তিুেক্ত করদি হদব। আপন্ার বাসা সামপ্ররক আবাসন্ শবসরকাপ্ররকরর্ উদেযাগ (Military Housing Privatization Initiative) 

এর অে হদে আপন্ার বাসা িাোর িািা আয় প্রহসাদব অন্তিুেক্ত করদবন্ ন্া। শমািাদয়ন্ বাবে অপ্রিপ্ররক্ত পাওন্া আয় শর্থদক বাে যাদব। 

15. আমার পপ্ররবাদরর জন্য আদবেন্ পদত্র পয োপ্ত জায়গা ন্া র্থাকদে প্রক হদব? ধাপ 3 (শকবেমাত্র) সমূ্পর্ ে কদর িা আপন্ার সমূ্পর্ ে করা আদবেদন্র সদে যুক্ত করুন্। প্রিিীয় আদবেদন্র জন্য আপন্ার সু্কে প্রন্উটিেন্ 

মযাদন্জাদরর সদে শযাগাদযাগ করুন্। 

16. আমার পপ্ররবাদরর আদরা সহায়িা িদয়াজন্। আমরা আদবেন্ করদি পাপ্রর এমন্ অন্য শকান্ কম েসূপ্রে আদে প্রক? SNAP বা অন্য শকান্ও সহায়িার জন্য প্রকিাদব আদবেন্ করদি হয় িা জান্দি আপন্ার স্থ্ান্ীয় 

সহায়িা অপ্রেদসর সদে শযাগাদযাগ করদবন্ বা 1-877-423-4746 ন্ম্বদর শোন্ করদবন্। 

17. আমার সন্তান্ শকান্ CEP সু্কদে িপ্রিে হদয় পদর CEP ন্য় এমন্ শকান্ সু্কদে বেপ্রে হদে কী হদব? প্রেক্ষার্থী CEP ন্য় এমন্ শকান্ সু্কদে বেপ্রে হদে প্রপিামািাদক অবেযই আদবেন্ করদি হদব। আদবেন্ অনু্দমােন্ হদি 

10 প্রেন্ পয েন্ত সময় োগদি পাদর। CEP সু্কে শর্থদক CEP ন্য় এমন্ সু্কদে প্রেক্ষার্থীদের বেপ্রে হদে িাদেরদক প্রবন্ামূদেযর খাবার জন্য 10 প্রেন্ অপ্রিপ্ররক্ত সময় শেয়া হদব। 10 প্রেন্ পর প্রেক্ষার্থীদক অর্থ েিোন্ কদর শখদি 

হদব। বপ্রধ েি (grace) সমদয়র পর এবং আদবেন্ িক্রিয়া করার আদগ খাবাদরর জন্য ধায ে করা বযদয়র জন্য অপ্রিিাবক োয়ী র্থাকদবন্। 

 

আপন্ার অন্য শকাদন্া িশ্ন র্থাকদে বা সাহাদযযর িদয়াজন্ হদে Tansheila Harris প্রি অযান্ড প্ররপ্রডউসড সুপারিাইজার II-শক 678-676-1777 ন্ম্বদর শোন্ করদবন্ বা tansheila_harris@dekalbschoolsga.org-এ ইদমইে করদবন্। 

 

প্রবন্ীি, 

 
 

Dr. Connie R. Walker, প্রন্ব োহী প্রন্দেেেক, DeKalb School Nutrition Services 
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BENGALI 

গ োপনীয়তো আইননর বিিৃবত: এখোনন আমরো আপনোর প্রদত্ত তথ্য বিভোনি িযিহোর িরি তো সম্পনিে িলো আনে। 

রিচার্ড রি. িাসেল ন্যাশান্াল সু্কল লাঞ্চ অ্যাক্ট (Richard B. Russell National School Lunch Act) অ্নু্োসি এই আসিদসন্ তসযযি প্রস াজন্। আপন্াসে যে তযয রদসতই হসি তা ন্ , রেন্তু আপরন্ তযয ন্া রদসল আমিা আপন্াি 

িাচ্চাি জন্য রিন্ামূসলযি িা হ্রােেৃত সু্কল খািাি অ্নু্সমাদন্ েিসত পািি ন্া।  যে িযক্তি আসিদন্টি স্বাক্ষি েসিসেন্ আপন্াসে অ্িশযই তাি যোশযাল রেরেউরিটি ন্ম্বসিি যশষ চািটি েংখযা রলখসত হসি।  েখন্ আপরন্ েমূ্পিে 

পুটি েহা তা প্রেল্প (SNAP), দরিদ্র পরিিািিসগ ডি জন্য োমর ে েহা তা (TANF) প্রেল্প িা ইক্তি ান্ েংিক্ষসে খাদয িণ্টসন্ি প্রেসল্পি (FDPIR) যেে ন্ম্বি িা আপন্াি িাচ্চাি জন্য অ্ন্য FDPIR শন্ািোিীি হস  আসিদন্ 

েিসেন্ িা েখন্ আপরন্ জান্াসেন্ যে পরিিাসিি যে প্রাপ্তি স্ক েদেয আসিদন্টি স্বাক্ষি েসিসেন্ তাি যোশযাল রেরেউরিটি ন্ম্বি যন্ই তখন্ আপন্াসে যোশযাল রেরেউরিটি ন্ম্বসিি যশষ চািটি েংখযা রদসত হসি ন্া।  আমিা 

আপন্াি তযয আপন্াি িাচ্চা রিন্ামূসলযি িা হ্রােেৃত সু্কল খািাসিি জন্য যোগয রেন্া তা রন্র্ ডািে েিসত এিং লাঞ্চ ও যেেফাস্ট প্রেসল্পি প্রশােন্ ও িলিৎেিসেি জন্য িযিহাি েিি। আমিা রশক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুটি প্রেল্পেমূহসে 

তাসদি প্রেল্প, প্রেল্প পে ডাসলাচন্াি জন্য অ্রর্িিসে মূলযা ন্, তহরিল িা েুরির্া রন্র্ ডািসে েহা তা েিসত এিং প্রেল্প রন্ মািলীি লঙ্ঘসন্ি রিষস  যদখসত আইন্ প্রস াগোিী অ্রফোিসদি যদখসত আমিা যোগযতাি তযয যশ াি 

েিসত পারি। 
 

বিষমযহীনতোর বিিৃবত: যফর্াসিল ন্াগরিে অ্রর্োি আইন্ এিং মারেডন্ েুিিাসেি েৃরষ রিভাসগি (USDA) ন্াগরিে অ্রর্োি রন্ মন্ীরত অ্নু্ো ী, USDA, এসজন্সী, োে ডাল  এিং েম ডচািীিনৃ্দ এিং USDA েম ডেূচীসত 

অ্ংশগ্রহেোিী িা পরিচালন্াোিী প্ররতষ্ঠান্েমূহ জাত, িে ড, জাতী  উৎপরি, রলঙ্গ, প্ররতিন্ধেতা, ি ে, িা USDA দ্বািা তহরিল প্রদান্ িা পরিচারলত পূি ডিতী ন্াগরিে অ্রর্োসিি ক্তি ােলাসপি যোন্ও েম ডেূচীসত প্ররতরহংো িা 

প্ররতসশাসর্ি জন্য বিষমযেিে েিসত িার্াপ্রাপ্ত। 
 

প্ররতিন্ধেতা েুি িযক্তিিগ ড োসদি েম ডেূরচি তযয (যেমন্ অ্ন্ধ িযক্তিসদি জন্য রিসশষ যলখাি পদ্ধরত, িড় রপ্রন্ট অ্রর্ওসিপ, আসমরিোি ভাষা রচহ্ন, ইতযারদ)যোগাসোসগি রিেল্প মার্যম প্রস াজন্, তাসদিসে এসজক্তন্স(প্রাসদরশে িা 

স্থ্ান্ী )যেখাসন্ তািা েুরির্াগুরলি জন্য আসিদন্ েসিসেন্ যেখাসন্ যোসগসোগ েিসত হসি।  িরর্ি, শ্রিেশক্তি েম রেংিা েযা িলাি অ্ক্ষমতা আসে এমন্ মানু্ষিা যফর্ািাল রিসল োরভডে-এি মার্যসম USDA-এি েসঙ্গ (800) 877-

8339 ন্ম্বসি যোগাসোগ েিসত পাসিন্।  যেই োসয, ইংসিজী োড়া অ্ন্য ভাষাসতও প্রেসল্পি তযয পাও া যেসত পাসি। 
 

েরদ ন্াগরিে অ্রর্োি প্রেসল্প বিষসমযি যক্ষসে যোন্ও অ্রভসোগ েিসত চান্, তাহসল USDA প্রেসল্প বিষময েংিান্ত অ্রভসোসগি ফিম (USDA Program Discrimination Complaint Form) পূিে েরুন্, ো অ্ন্লাইসন্ এখাসন্ 

পাও া ো : http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html এিং যেসোসন্া USDA অ্রফসে উপলভয অ্যিা USDA যত রলসখ পাঠান্ এিং ফিসম অ্নু্সিার্েৃত েমস্ত তযয রচটঠসত রদন্। অ্রভসোসগি ফিসমি এেটি 

প্ররতরলরপ অ্নু্সিার্ েিাি জন্য (866) 632-9992 এ যফান্ েরুন্। আপন্াি জমা যদও া ফিম ও রচটঠ USDA এ পাঠান্: (1)র্ােসোসগ: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 

Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2) ফযাক্স: (202) 690-7442; িা (3) ইসমল: program.intake@usda.gov. 
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বিভোনি বিনোমূনলযর ও হ্রোসিৃত সু্কল খোিোনরর জনয আনিদন িরনিন 

 

রিন্ামূসলযি ও হ্রােেৃত সু্কল খািাসিি আসিদন্ পূিসেি যক্ষসে েহা ে এইেি রন্সদডশ অ্নু্গ্রহ েসি িযিহাি েরুন্। প্ররত পরিিাি রপেু এেটি েসি আসিদন্ জমা রদসত পািসিন্, এমন্রে DeKalb County School District এ 

আপন্াি িাচ্চািা এোরর্ে সু্কসল পড়সলও। আপন্াি িাচ্চাসদি রিন্ামূসলযি ও হ্রােেৃত সু্কল খািাসিি জন্য প্রতযার ত েিসত আসিদন্টি েমূ্পে ডভাসি পূিে েিা আিশযে। অ্নু্গ্রহ েসি িম অ্নু্োসি এইেি রন্সদডশ অ্নু্েিে 

েরুন্! রন্সদডশন্াি প্ররতটি র্াপ আপন্াি আসিদসন্ি র্াপগুসলাি মসতাই। েরদ যোন্ও েম  আপরন্ িুঝসত পািসেন্ ন্া এিপি রে েিসত হসি তাহসল রিন্ামূসলযি ও হ্রােেৃসতি েুপািভাইজাি িযান্সহইলা হযারিে (Tansheila 

Harris, Free and Reduced Supervisor) গি 678-676-1777 নম্বনর গ োন িরুন িো Tansheila_harris@dekalbschoolsga.org এ ইসমল েরুন্। 
 

আনিদন পূরণ িরোর সময় অনুগ্রহ িনর গপন (গপনবসল নয়) িযিহোর িরুন এিং আপনোর সোধ্যমনতো স্পষ্টভোনি বপ্রন্ট িরোন। 
 

ধ্োপ 1: DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT এ নবথ্ভুক্ত পবরিোনরর সিল িোচ্চোর এিটি তোবলিো িরুন। 

 

সু্কসলি েতজন্ িাচ্চা আপন্াি পরিিাসি িেিাে েসিন্ তা জান্ান্। তািা যে আপন্াি েসঙ্গ েম্পেড যােসত হসি িা আপন্াি পরিিাসিি হসত এমন্ যোন্ও মাসন্ যন্ই। েরদ আসিদসন্ি লাইসন্ি যযসে যিরশ িাচ্চা যাসে তাহসল, 

অ্রতরিি িাচ্চাসদি জন্য প্রস াজন্ী  েমস্ত তযয েহ আসিেটি পাতা েংেুি েরুন্। 
 

এখোনন আবম িোনদরনি তোবলিোিদ্ধ িরনত পোরি? এই রিভাগটি পূিে েিাি েম , অ্নু্গ্রহ েসি আপন্াি পরিিাসিি এই েেল েদেযসদি অ্ন্তভুডি েরুন্: 

• িাচ্চাি ি ে 18 িা তাি েম এিং পরিিাসিি আস ি উপি রন্ভডিশীল; 

• যোন্ও পালে িযিস্থ্াপন্াি অ্র্ীসন্ আপন্াি পরিচে ডা  িা গৃহহীন্, অ্রভিােী, িাো যযসে পালাসন্া িা যহর্ স্টািড (Head Start)। 
 

A) প্রবতটি বিক্ষোথ্ীর নোনমর তোবলিো িরুন। প্ররতটি রশশুি ন্াম োপান্। প্ররতটি রশশুি জন্য আসিদসন্ি এেটি লাইন্ িযিহাি েরুন্। ন্াম োপাসন্াি েম  প্ররতটি িাসক্স এেটি রচটঠ রলখুন্। েরদ আি জা গা ন্া যাসে 

তাহসল যামুন্। েরদ আসিদসন্ি লাইসন্ি যযসে যিরশ িাচ্চা যাসে তাহসল, অ্রতরিি িাচ্চাসদি জন্য প্রস াজন্ী  েমস্ত তযয েহ আসিেটি পাতা েংেুি েরুন্। 
 

B) আপবন বি গিোনও িোচ্চোনি লোলন পোলন িরনেন? েরদ তারলোভুি িাচ্চাসদি যেউ পারলত েন্তান্ হ  তাহসল যেই িাচ্চাি ন্াসমি পাসশি “পারলত েন্তান্ (Foster Child)” িাসক্স টিে রদন্।  েরদ আপরন্ পারলত 

েন্তান্সদি জন্য যেিল আসিদন্ েসিন্, তাহসল র্াপ 1 যশষ েিাি পি র্াপ 4 এ োন্। আপন্াি েসঙ্গ িেিােোিী পারলত েন্তান্সদিসে আপন্াি পরিিাসিি েদেয রহোসি র্িা হসত পাসি এিং আপন্াি আসিদসন্ 

ন্রযভুি েিা যােসত হসি। েরদ আপরন্ আপন্াি পারলত ও অ্পারলত উভ  েন্তান্সদি জন্য আসলাচন্া েিসেন্ তাহসল র্াপ 3 এ োন্। 
 

C) গিোনও  ৃহহীন, অবভিোসী, িোসো গথ্নি পোলোননো িো গহড স্টোিে িোচ্চো আনে বি? েরদ আপন্াি মসন্ হ  যে এই রিভাসগি যোন্ও িাচ্চা এই িে ডন্া পূিে েসিসে, তাহসল যেই রশশুি ন্াসমি পাসশ যাো েংরিি 

িাক্সটি রচরহ্নত েরুন্ এিং আসিদসন্ি েমস্ত র্াপ েমূ্পে ড েরুন্। 
 

ধ্োপ 2: পবরিোনরর গিোনও সদসয (আপবন সহ) বি বননের এি িো এিোবধ্ি বিষনয় িতেমোনন অংি বননে: 

সহোয়তো প্রিল্পসমূহ: সম্পূরি পুটষ্ট সহোয়তো প্রিল্প (SUPPLEMENTAL NUTRITION PROGRAM, SNAP), দবরদ্র পবরিোনরর জনয সোমবয়ি সহোয়তো (TEMPORARY ASSISTANCE FOR NEEDY 

FAMILIES, TANF), িো ইন্ডিয়োন সংরক্ষনণ খোদয িণ্টন প্রিল্প (FOOD DISTRIBUTION PROGRAM ON INDIAN RESERVATIONS, FDPIR)? 

 

A) যবদ আপনোর পবরিোনরর গিউ উপনর তোবলিোভুক্ত গিোনও প্রিনল্প অংি নো গনয় তোহনল: ‘ নো (NO)’ গ োল িনর এই বননদেিনোর ধ্োপ 3 এিং আপনোর আনিদননর ধ্োপ 3 এ যোন। 
 

B) যবদ গিউ আপনোর পবরিোনরর গিউ উপনর তোবলিোভুক্ত গিোনও প্রিনল্প অংি গনয় তোহনল: তোহনল ‘হযোাঁ(YES)’ এ গ োল িনর গিস নম্বরটি প্রদোন িরুন। আপন্াসে এেটি যেে ন্ম্বি রলখসত হসি। েরদ 

আপরন্ এইেি প্রেসল্পি এেটিসত অ্ংশ যন্ন্ এিং আপন্াি যেে ন্ম্বি ন্া জাসন্ন্ তাহসল DFAC িো আপনোর স্থোনীয় গিস মযোননজোনরর সনে গযো োনযো  িরুন। েরদ আপরন্ আপন্াি আসিদসন্ "হযা াঁ(YES)" 

যত যগাল েসি যাসেন্ তাহসল আপন্াসে এেটি যেে ন্ম্ব অিিযই প্রদান্ েিসত হসি। ধ্োপ 4 এ যোন। 
 

ধ্োপ 3: পবরিোনরর সিল সদনসযর আয় জোনোন। 

 

A) র্াপ 1 এ তারলোিদ্ধ েমস্ত রশক্ষাযীি প্রাপ্ত আস ি তোবলিো িরুন। 

B) পবরিোনরর গসই সিল সদনসযর নোম তোবলিোিদ্ধ িরুন (আপবন এিং পোিে 1 এ তোবলিোিদ্ধ বিক্ষোথ্ীরো সহ) োিা আপন্াি েসঙ্গ যাসেন্ এিং আ  ও িয  ভাগ েসিন্, এমন্রে তািা েম্পরেডত ন্া হসলও 

এিং তাসদি রন্সজি যোন্ও আ  ন্া যােসলও। 

• যেইেি িযক্তিসদি অন্তভুেক্ত িরনিন নো োিা আপন্াি েসঙ্গ যােসলও আপন্াি পরিিাসিি আ  উপি রন্ভডিশীল ন্ন্ এিং আপন্াি পরিিাসিি আস  যোন্ও িেম অ্ংশ যন্ন্ ন্া। 
 

C) প্রদি প্ররতটি উৎসেি জন্য জন্য পরিিাসিি প্ররতটি েদসেযি গমোি আয় জোনোন। আ  র্লাসি জান্ান্। যেন্ট অ্ন্তভুডি েিসিন্ ন্া। েরদ োিও যোন্ও উৎে যযসে আ  ন্া যাসে তাহসল “0” রলখুন্। েরদ আপরন্ “0” 

যলসখন্ িা আস ি স্থ্ান্ খারল িাসখন্, তাহসল আপরন্ প্রতযার ত (প্ররতশ্রুরত) েিসেন্ যে জান্াসন্াি মসতা যোন্ও আ  যন্ই। প্ররতটি ঘসিি র্ান্রদসেি িাক্স িযিহাি েসি প্ররতটি র্িসন্ি আ  েত ঘন্ ঘন্ প্রাপ্ত হ  তা 

রচরহ্নত েরুন্। 

• প্রবতটি পবরমোণ গিিলমোত্র গমোি আনয়র বহনসনি জোনোন। যমাি আ  হল যেই আ  ো েি যদও াি আসগ প্রাপ্ত হ ; অ্সন্সে মসন্ েসিন্ যে তািা "যে পরিমাে অ্য ড" িাো  রন্স  োন্ যেিাই আ , 

"যমাি" যেিা পাসেন্ যেিা ন্ । রন্ক্তিত েিসিন্ যে এই আসিদসন্ আস ি যে পরিমাে জারন্স সেন্ যেিা যেন্ েি, রিমাি রপ্ররম াম ও আপন্াি যোন্ও রেেুি জন্য োিা ন্া হস  যাসে। 

• আবম স্ব-বনযুক্ত হনল বি িরি? আপরন্ উি োজ যযসে রন্ি যে পরিমাে আ  েসিন্ যেটি জান্ান্। এিা আপন্াি িযিোি যমাি প্রাপ্ত িা িাজস্ব যযসে িযিো চালাসন্াি খিচ রিস াগ েসি গেন্া েিা হ । 
 

D) পবরিোনরর আিোর জোনোন। "পরিিাসিি আোি (রশশু ও প্রাপ্তি স্ক)” ঘসি পরিিাসিি যমাি েদেয েংখযা রলখুন্। এই েংখযাটি অ্িশযই র্াপ 3 এ তারলোিদ্ধ পরিিাি েদসেযি েমান্ হও া আিশযে। েরদ আপরন্ 

আপন্াি পরিিাসিি যোন্ও েদেযসে আসিদসন্ তারলোভুি ন্া েসি যাসে, তাহসল তাসদি যোগ েরুন্। েেল পরিিাি েদেযসদি ন্াম তারলোিদ্ধ েিা খুি গুরুত্বপূে ড োিে এি ফসল আপন্াি রিন্ামূসলযি ও 

হ্রােেৃত খািাসিি জন্য আপন্াি যোগযতা প্রভারিত হসত পাসি। 
 

E) আপনোর গসোিযোল বসবিউবরটি নম্বনরর গিষ েোরটি সংখযো প্রদোন িরুন। পরিিাসিি প্রর্ান্ উপাজডন্োিী িা আসিেজন্ প্রাপ্তি স্ক পরিিাি েদসেযি যোশযাল রেরেউরিটি ন্ম্বসিি যশষ চািটি েংখযা প্রদি স্থ্াসন্ 

প্রদান্ েিা আিশযে। আপন্াি যোশযাল রেরেউরিটি ন্ম্বি ন্া যােসলও আপরন্ েুরির্াি জন্য আসিদন্ েিাি যোগয। েরদ পরিিাসিি যোন্ও প্রাপ্তি স্ক েদসেযি যোশযাল রেরেউরিটি ন্ম্বি ন্া যাসে, তাহসল এই 

স্থ্ান্টি খারল যেসড় রদন্ এিং "SSN ন্া যােসল টিে রদন্ (Check if no SSN)" ন্াসমি িাক্সটি রচরহ্নত েরুন্। 
 

ধ্োপ 4: গযো োনযোন র তথ্য ও প্রোপ্তিয়নস্কর স্বোক্ষর 

 

সমস্ত আনিদন অিিযই পবরিোনরর গিোনও প্রোপ্তিয়স্ক সদসয দ্বোরো স্বোক্ষর িরো আিিযি। আপন্াি স্বাক্ষি মাসন্ই এই যে প্রদি েমস্ত তযয েতয ও েমূ্পে ডভাসি জান্াসন্া হস সে। এই বিভো টি সম্পূণ ে িরোর আন , 

অনুগ্রহ িনর বননের এই বননদেিনোয় থ্োিো গ োপনীয়তো ও নো বরি অবধ্িোরসমূনহর বিিৃবত পড়নত ভুলনিন নো। 
 

A) আপনোর গযো োনযোন র তথ্য প্রদোন িরুন। েরদ এই তযয উপলভয যাসে তাহসল আপন্াি িতডমান্ টঠোন্া ঘিগুসলাসত রলখুন্। েরদ যোন্ও স্থ্া ী টঠোন্া ন্া যাসে, তাহসল আপন্াি িাচ্চািা রিন্ামূসলযি িা হ্রােেৃত 

সু্কল খািাি যযসে িক্তঞ্চত হসি ন্া। যফান্ ন্ম্বি, ইসমল টঠোন্া িা উভ ই ঐক্তেে, রেন্তু প্রদান্ েিা যােসল আমাসদি আপন্াসে যোগাসোগ েিাি দিোি হসল আমিা দ্রতু যোগাসোগ েিসত পািি। 
 

B) আপনোর নোম েোপোন ও স্বোক্ষর িরুন। যে প্রাপ্তি স্ক িযক্তি আসিদন্ েমূ্পে ড েসিসেন্ তাি ন্াম োপান্। স্বাক্ষসিি িাসক্স আপন্াি ন্াম স্বাক্ষি েরুন্। 
 

C) আজনির তোবরখ বলখুন। প্রদি স্থ্াসন্। িাসক্স আজসেি তারিখ রলখুন্। 
 

D) বিশুনদর জোবত ও জোবত ত পবরেয় প্রদোন িরুন (ঐন্ডেি)। আসিদসন্ি রন্সচ, আমিা আপন্াসে আপন্াি িাচ্চাি জারত এিং জারতগত পরিচ  প্রদান্ েিসত িসলরে। এই ঘিটি ঐক্তেে এিং এি ফসল 

আপন্াি িাচ্চািা রিন্ামূসলযি িা হ্রােেৃত সু্কল খািাি যযসে িক্তঞ্চত হসি ন্া। 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov
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