ফেমরিজজি খাদ্য সংস্থান রিষয়ে রনজদ্িরিো
েু ড পযারিসমূ হ
সময় ও স্থাজনি তথ্য িদ্লাজত পাজি, এিং োর্িক্রমগুরলি জনয ফর্াগ্যতাজরনত রিরিরনজষি থ্ােজত পাজি। আমিা সিাসরি োর্িক্রমগুরলি সাজথ্ ফর্াগ্াজর্াগ্ েজি রিস্তারিত সি তথ্য সম্পজেি রনরিত
হজয় ফনিাি পিামিি ফদ্ি।
কেমব্রিজ অর্থ নৈব্রিে সু য োগ-সু ব্রিধো ব্রিষয়ে েব্রমটি িো Cambridge Economic
Opportunity Committee (CEOC)
11 ইনমযান রিট, 617-868-2900
মঙ্গলিাি দুপুি 12-2টা; িৃ হস্পরতিাি সোল 11-1টা
কসন্ট কজমস এব্রিযকোিোল চোচথ/কেব্রপিং েযোন্ড ফুড িযোব্রি
1991 মাস এরেরনউ, 617-547-4070
মাজসি 2য় ও 4থ্ি িরনিাি, সোল 9-11টা
ইস্ট এন্ড েোউজ
105 ররং রিট, 617-876-4444
মঙ্গলিাি ও শুক্রিাি, দুপুি 1টা
কেমব্রিজ েব্রমউব্রৈটি কসন্টোি
5 েযাজলন্ডাি রিট, 617-547-6811
মঙ্গলিাি ফথ্জে শুক্রিাি অিরি, দুপুি 1-3টা
মোগথ োযিট ফুলোি কৈইিোিহুড েোউজ
71 ফেরি রিট, 617-547-4680
িুিিাি রিোল 4টা - সন্ধ্যা 6:30টা; িৃ হস্পরতিাি দুপুি 2টা - রিোল 5টা;
শুক্রিাি সোল 9-12টা; িরনিাি সোল 10-1টা

কেমব্রিজ অর্থ নৈব্রিে সু য োগ-সু ব্রিধো ব্রিষয়ে েব্রমটি (CEOC)
266B রিঞ্জ এজেরনউ., 617-686-2900
ফসামিাি ও িুিিাি, দুপুি 2টা - সন্ধ্যা 6টা
মোস এযেব্রৈউ িযোিটিস্ট চোচথ/করোযজক্ট মোন্নো
146 হযাম্পিায়াি রিট, 617-868-4853
মাজসি 3য় িরনিাি, সোল 8টা (র্তক্ষণ সিিিাহ থ্ােজি)
কসন্ট িল িযোব্রিশ
29 মাউন্ট অিানি রিট, 617-491-8400
িরনিাি, সোল 10-12টা
কসন্ট িল AME চোচথ/এলযৈোিো ইয়োডথ ফুড িযোব্রি
85 রিিপ অযাজলন ডাাঃ, 617-661-1110
িুিিাি দুপুি 3টা - রিোল 5টা; িৃ হস্পরতিাি দুপুি 12-2টা
সযোলযেশৈ আব্রমথ
402 মাস এজেরনউ, 617-547-3400
ফসামিাি, িুিিাি, শুক্রিাি সোল 11-1টা
(এছাডা ফসাম-শুক্র আগ্াম সময় রনিিািজণি রেরিজতও উপলেয িজয়জছ)

রিনামূলয স্বাস্থযেি খািাি খাওয়াি জনয খাদ্য িারডজত সিিিাহেিণ েমিসূরে (Food For Free Healthy Eats
Home Delivery Program)
রিনামূজলয স্বাস্থযেি খািাি খাওয়াি জনয খাদ্য িারডজত সিিিাহেিণ েমিসূরেি অিীজন ফসই সি ফর্াগ্যতাসম্পন্ন, েম আয়রিরিষ্ট ফেমরিজজি িারসন্দাজদ্ি িারড-িারড মুরদ্খানা সামগ্রীি িাক্স ফপ ৌঁজছ
ফদ্য় র্ািা অসুস্থতা িা রিেলাঙ্গতাি দ্রুণ রেিেরিত েু ড পযারিগুরলজত ফপ ৌঁছাজত পাজিন না এিং র্াজদ্ি ফোন আত্মীয়-পরিজন িা পরিের্িাোিী ফনই র্ািা তাজদ্িজে তাজদ্ি মু রদ্খানা সামগ্রী ফেনায়
সহায়তা েিজত পাজিন। 80 িছজিি েম িয়সীজদ্ আজিদ্নোিীজদ্ি অিিযই তাজদ্ি রিেলাঙ্গতা িা প্ররতিন্ধ্েতাি িযাখযাসহ এেটি রেরেৎসাগ্ত ফিোজিল প্রদ্ান েিজত হজি র্া তাজদ্ি স্থানীয় েু ড
পযারিগুরলজে িযিহাি েিা ফথ্জে প্ররতহত েজি এিং তাজদ্ি হজয় স্থানীয় েু ড পযারিগুরলজত ফর্জত পাজিন এমন পরিের্িাোিীি অোি সম্পজেি ও জানাজত হজি। ফোন রেরেৎসাগ্ত উজেখ না
থ্ােজল অংিগ্রহণোিীজদ্ি তারলোেুক্ত েিা হজি না। আজিদ্জনি জনয, দ্য়া েজি 617-273-0817 নম্বজি েল েরুন অথ্িা ফদ্খুন bit.ly/2UBoGSx

SNAP, WIC ও আিও
SNAP, WIC িো অৈযোৈয খোদ্য সেোয়িো ব্রিষয়ে সিংস্থোৈগুব্রলি িযোিোযি আিও িযর্যি জৈয, দ্য়া েজি 800-645-8333 নম্বজি ফপ্রাজজক্ট ফিড-এি সাজথ্ অথ্িা
ফেমরিজ অথ্িননরতে সুজর্াগ্-সুরিিা রিষয়ে েরমটি (CEOC)-ি সাজথ্ 617-868-2900 নম্বজি ফর্াগ্াজর্াগ্ েরুন।
ফেমরিজজি েৃ ষে-িাজাজি রস্থত SNAP, SNAP Match, অর্িো HIP সম্পযেথ আিও ব্রিস্তোব্রিি িযর্যি জৈয, দ্য়া েজি ফদ্খুন: bit.ly/SNAPMatch
ফেমরিজজি ফর্ সি রিপণীগুরল SNAP অর্িো WIC গ্রেণ েযি তাজদ্ি সম্পজেি আিও জানজত হজল, দ্য়া েজি ফদ্খুন: bit.ly/CambSNAPstores

এই প্রোিপজে ফদ্িাি মজতা আপনাি োজছ র্রদ্ ফোন হালনাগ্াদ্ তথ্য ফথ্জে থ্াজে, তাহজল দ্য়া েজি cambridgeinmotion@challiance.org-এ এেটি ইজমল পাঠান।
প্রোিপেটি অনলাইজন ফদ্খাি জনয, দ্য়া েজি ফদ্খুন: bit.ly/cambfoodguide
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ফেমরিজজি খাদ্য সংস্থান রিষয়ে রনজদ্িরিো
েরমউরনটি রমলস
সময় ও স্থাজনি তথ্য িদ্লাজত পাজি, এিং োর্িক্রমগুরলি জনয ফর্াগ্যতাজরনত রিরিরনজষি থ্ােজত পাজি। আমিা সিাসরি োর্িক্রমগুরলি সাজথ্ ফর্াগ্াজর্াগ্ েজি রিস্তারিত সি তথ্য সম্পজেি রনরিত
হজয় ফনিাি পিামিি ফদ্ি। দ্য়া েজি মজন িাখজিন পিিতী রিজ্ঞরি না ফদ্ওয়া অিরি ফিরিিোগ্ স্থানগুরলজত িজস খাওয়াি িদ্জল খািাি িারড রনজয় ফর্জত ফদ্ওয়া হজি। ব্রৈব্রদ্থষ্ট েযি অৈয ব্রেছু ৈো
উযেখ র্োেযল, সমস্ত খোিোি-দ্োিোিই ব্রিমোমূ যলয িোওয়ো োযি।
ফুড ৈট িম্বস
1 ফসিাল ফকায়াি (োলি িযািন প্লাজা)
িরনিাি, দুপুি 12 - রিোল 4টা

কফইর্ লু যর্িোৈ চোচথ/কফইর্ ব্রেযচৈ
311 িডওজয়, 617-354-0414
মাজসি 2য় ও ফিষ মঙ্গলিাি, সন্ধ্যা 6:30টা
সযোলযেশৈ আব্রমথ
402 মাস এজেরনউ, 617-547-3400
প্ররতরদ্ন, সোল 11:30টা ও 12:00টা
েোেথ োডথ ককোয়োি চোযচথজ ব্রমল করোগ্রোম
0 গ্াজডিন রিট, 617-966-6217
িৃ হস্পরতিাি, রিোল 4-5:30টা
মোস এযেব্রৈউ িযোিটিস্ট চোচথ/করোযজক্ট মোন্নো
146 হযাম্পিায়াি রিট, 617-868-4853
ফসামিাি, দুপুি 1:30-2:30টা
সব্রলউশন্স অযোট ওয়োেথ
1 ফসিাল ফকায়াি (োলি িযািন প্লাজা), 617-401-5335
ফসাম-শুক্র, রিোল 4-5টা
কেোি কফযলোব্রশি চোচথ
16 রিে রিট, 617-868-3261
মঙ্গল ও িরি, রিোল 5-6টা
ব্রসটিওয়োইড ব্রসব্রৈয়ি কসন্টোি
806 মাস এজেরনউ, 617-349-6042
ফসাম-িৃ হস্পরত, সোল 11:30 - দুপুি 12:15টা
অিিযই এেরদ্ন আজগ্ সোল 11টাি মজিয ফোন েজি সংিক্ষণ েিজত হজি
প্রস্তারিত অথ্িসাহার্য $3

ফোস্টথ কেোব্রিয়োৈ চোচথ/কলোেস অযোন্ড ব্রফযশস ব্রমল করোগ্রোম
35 মযাগ্ারজজনট রিট, 617-491-1474
িরনিাি, সন্ধ্যা 5:30টা
কমযটব্রিয়োল এইড অযোন্ড অযোডযেোযেব্রস করোগ্রোম (MAAP)
5 লংজেজলা পােি
মঙ্গল ও িৃ হস্পরত, সোল 9টা - রিোল 3টা
ফোস্টথ চোচথ কেমব্রিজ/দ্য ফ্রোইযড েযোযফ
11 গ্াজডিন রিট, 617-547-2724
শুক্র: দুপুি 12টা - রিোল 3টা; িুি: রিোল 4টা - সন্ধ্যা 6:30টা
দ্য আউটযডোি চোচথ
ফপাটিাি ফকায়াজিি িাইজি টি ফেিন
িরিিাি (গ্ীজিায় আিািনা হজয় র্ািাি পি), সোল 9-10:30টা
ফোস্টথ িযোব্রিযশ মঙ্গলিোযিি খোিোি
3 োেি রিট, 617-876-7772
মঙ্গলিাি, রিোল 4টা - সন্ধ্যা 6:30টা
কসন্ট ব্রিটোসথ চোচথ/েমৈযেয়োি
13 ফসলাসি রিট, 617-547-7788
মাজসি 2য় ও 4থ্ি িরনিাি (শুিুমাে ফসজেম্বি-জু ন), রিোল 4:30-5:30টা
(তারিখগুরল মাজেমজিয ফহিজেি হয়)

সমািরেজল-ফেমরিজ এল্ডাি সারেি জসস (SCES) নানারিি পুরষ্ট ও আহাজিি সুরিিা প্রদ্ান েজি, র্াি মজিয সমযিি আেোি এিং ব্রমলস অৈ হুইলস 60+ িয়সী প্রিীণজদ্ি জনয িারডজত সিিিাজহি
রিষয়গুরলও অন্তেুিক্ত িজয়জছ। আিও রিস্তারিত তজথ্যি জনয, দ্য়া েজি ফদ্খুন bit.ly/2Qs3kVB অথ্িা 617-628-2601 নম্বজি েল েরুন।

এই রনজদ্িরিোয় ফদ্িাি মজতা আপনাি োজছ র্রদ্ ফোন হালনাগ্াদ্ তথ্য ফথ্জে থ্াজে, তাহজল দ্য়া েজি cambridgeinmotion@challiance.org-এ এেটি ইজমল পাঠান।
প্রোিপেটি অনলাইজন ফদ্খাি জনয, দ্য়া েজি ফদ্খুন: bit.ly/cambfoodguide
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