رگام
رپوورگ
دسےےل ےےرپ
ےنا ےےیکےرردس
ک ےےےےنا
ل ےےک ے
العک ہقےےل 

اسےوتقے،ےوفڈےافرےالفئ،ےامہرےےالعک ہقےںیمےےنا ےل ےرپورگاومںےوکےےنا ےیکےرفایمہےراضاکروںےل ےذرہعیےاجریےرھکےریہےےہ۔
رباہےرکمےاجنےںیلے-ےامتمےرپورگامےابےےلہپےےسےاکیےتھیلہےںیمےڈاےلےوہےئےےرپِیےبیگڈےےوفڈےرپورگامےںیہ.

ذلیےںیمےویمیٹلپسنےل ےذرہعیےاونپےرپورگاومںےیکےاکیےرہفتسےدیےاجےریہےےہ:
ایکٹن

ٹنیسےایاازنزنےابنگلیےکےرچ
19ےرٹسٹیے،ےایازنےڈراویئےایکٹن
519-853-3583

ربوزےرعمجات-ےحبصے10ےےجب

یٹت
ڈمےرچ
افیررڈم
نچسےررافی
رکنچس
ِ ھلےرک

365ےوکنیئےرٹسٹیےاٹسی

اسےرپورگامےاکےہصحےےننبےل ےک ےےرچےوکےوفنےرکانےالزیمےےہے 519-853-2121ے
تھیلہےاجتےیکےرفایمہےرعمجاتےیکےحبص-ےراضےاکروںےیکےےدایتسیبےرپے�

چیےفیشےالیمینےبسسیاازنےاورےیسےیسےاےےاچیےل ےنواونےےساے یکٹنےںیمےوکیےوھباکےںیہنےرہےاتکسےے
یسےاےےااچی
یسےےیس
ڈنیےےیس
ینےبسسیااازنزنےااڈنی
الیمین
پشےوِدےفیشےےالیم
رنٹپش
رگنہیےا ِنےایکٹنےا ِنےےاپاپرررنٹ
وگزےےرگنہ
ونےونےےوگ

رعمجاتےاشمے4ےاتے6ےےجب

رپی-ےررٹسجےرکواانےالزیمےےہ NOGHHaltonON@gmail.comے
لگنمےیکےاشمے4ےےجبےپ ے ِ
ےناانےرھگےرپےرفامہےایکےاجاتےےہ

نٹگنلے
ربربنٹگنل

ویل سکےابنگلیےک
ٹنیسےےویل

1382ےاواٹنرویےرٹسٹیےرباٹنےاورےکیلےوشرے
905-634-1826ے

ربوزےلگنم-ےحبصے10:15ےاتے11:45ےےجبےپ 
ڈمےرچ-ےوفڈےافرےالفئےل ےورئیےاہوسےےسےاکمےرکےراہےےہ
افیررڈم
نچسےررافی
رکنچس
فٹتھےےرک
فٹتھےےسےڑسکےل ےاپر

2258ےامونیٹنےاسڈیئےڈراویئ،ےےامونیٹنےاسڈیئے،ےرباٹنےاورےوگیلفےالنئےل ےدرایمن

رکبےاسڈیئےےسےااھٹ ل ےک ےاےانپےوتقےاہیںےرقمرےرکںیhttps://foodforlife.ca/curbside/

ےربوزےلگنمےاشمے4:30ےاتے7:30ےپ ے
ب
ےہ۔
یہےےےہ
رکےرریہ
ےسےےاکاکمےےرک
نیے–ےاپرکٹیگےےالالٹےےےس
ریٹنی
ےرپ ستیےےریٹ
زلہےرپ
ٹنےےزلہ
ربااٹن

2138ےرباٹنےرٹسٹیےرباٹنےاورےارپےڈملے
905-335-2640ے

ربوزےدبھ1:30ےاتے2ےےجبے
یلسنے-ےاپرگنکےالٹےںیمےاکمےرکےراہےےہ
سیےےویویانانئےرچےرٹاایلسن
رگسی
رگ

2111ےوارکےزےالنئےےوارکزےاورےارپےڈملے

رکبےاسڈیئےےسےااھٹ ےل ےک ےےاسےربمنےرپےوفنےرکےل ےاےنپےک ےےوتقےرقمرےرکںیے 905-335-0090ے

ربوزےہعمجےحبصے9:30ےات10:30ےپ 
اس ے
ئااس
مکےپےےئا

484ےپزےروڈےایےے14ے،ربنٹگنل
905-592-3722

ربوزریپ/دبھےدورہپے12ےاتے2:00ےےجبےپ 

اجرجےےاٹاٹون

ڈٹئےرچ
ٹنیسےاجرجےےویویانانڈٹئ

11ےوگیلفےرٹسٹیےےوگیلفےاورےنیمے
905-877-2531

ربوزےلگنم9:00-ےےجب
ے
ب
ن
ل
گ
نکےرچ
ٹنیسےایےدیےےامامرررٹرٹےا یےےنک
537ےنیمےرٹسٹیے،ےگلٹنےویلٹتمززے
905-877-8323
ربوزےلگنمےحبصےتھیلہےاجتےیکےڈویلیری

رباہِےرکمےتھیلہےاحلصےرک ےل ےک ےےوفنےرکںیے–راضاکرانےیکےدایتسیبےےسےرشموط

ےاخصےوتہجےانےارفادےرپےوہےیگےنجےل ےک ےےلقنےوےرحتکےلکشمےےہےزینےنجےل ےک ےےذراعئےلقنےوےلمحےمکےدایتسبےںیہ۔
رٹنیپی
ڈنیےےوفوفڈےےرٹنیپ
زیرےااڈنی
رفزی
رفج،ےےرف
یٹنےےرف
ویمکیٹن
ویمک

یٹنےےبح
بح
ویمکیٹن
ریئکےےویمک
کنلےےوٹوٹےےریئک

360ےوگیلفےرٹسٹیے
ویٹنے33

ربوزےریپے–ہعمجےحبصے8ےاتاشمے4ےجب

ڈگےوفڈےزگیب،ےامجےوہاےوگتشےاورےرخابےہنےوہےےنکسےوایلےوخراکےیکےاایء

نٹلم

لبئےرچ
نٹلمےےابابلبئ

ڈراویئےرھتوےرپورگامےل ےاسھتےاکمےرکےریہےےہےسجےںیمےآپےوکےاگڑیےےسےارت ےپ ےیکےرضورتےںیہن۔
121ےچشلومےڈراویئ

905-876-3586

ربوزےرعمجاتے12ےاتے1ےےجبےدورہپے
چی-ےڈراویئےرھتوےرپورگامےل ےاسھتےاکمےرکےریہےےہےسجےںیمےآپےوکےاگڑیےےسےارت ےپ ےیکےرضورتےںیہن۔
بلکےآوٹےررچی
یٹپےمسیکےےبلک
آآیٹپ

نٹلمےوپسرسٹےرٹنیس

605ےاساتنےامرایےاویلارڈ۔
ویمکیٹنےاپرکےارٹنیسنی

ربوزےدبھے5ےاتے7ےےجبےاشم
نواونےےےس
ےسے
نیبیےوائزےل ےےنوا
رکنیبی
چیےاورےرک
یسےاےےااچی
ینےبسسیااازنزنےیسےےیس
الیمین
نٹلمےےفیشےےالیم
نیبیےوائزےےنٹلم
رکنیبی
ڈنیرک
چیےااڈنی
یسےاےےااچی
ینےبسسیااازنزن،ےیسےےیس
الیمین
پشےوِ ےدفیشےےالیم
رنٹپش
رگنہیےا ِنےنٹلمےا ِنےےاپاپرررنٹ
وگزےےرگنہ
ےونےونےےوگ

اتکسےے
ںیہنےرہےےاتکس
وھباکاکےےںیہن
ںیمےےوکوکیےوھب
نٹلمےےںیم
رکنیبیےوائزےنٹلم

171ےنیمےرٹسٹیےاٹسی،ےنٹلم

ربوزےاوتارےاشمے4ےات7ےےجبےپ 
ڈگےوفڈےل ےتھیلہےاجتےاورےےنا ےیکے�
ویمکیٹنےرفِجگےاڈنیےاکررنےنچک
رکنیبیےوائز

171ےنیمےرٹسٹیےاٹسیے،ےنٹلم

رکنیبیےوائزےل الھکےوہ ےل ےاواقتےںیمےلگنمےاتےاوتار،ےڈگےوفڈےل ےتھیلہےاجت،ےےمجےوہےئےےنا ،ےامجےوہےوگتشےاورےڈلبےرویٹےاایتسبےےہ۔

ریی-ے ِبےےربربا
ربئری
کلبپےےالالربئ
نٹلمےےکلبپ

945ےوفرھتےالنئے،ےنٹلم

ےالربئرییےیلھکےوہ ےل ےاواقتےںیمےڈگےوفڈےل ےتھیلہےاجتےدایتسبےںیہ۔
اوکےوِل

ڈمرچ
افیررڈم
نچسےررافی
رکنچس
لکزےووویویےےرک

2300ےریشڈینےاگرڈنےڈراویئےےوفرڈےاورےرالئےوڈنرس ے
905-829-2242

ربوزےدبھےحبص
ومنیلکےوکےتھیلہےاحلصےرک ےل ےک ےےوفنےرکانےالزیمےےہ۔
اخصےوتہجےلکزےوویےل ےالعک ہقےرپےوہےیگ

یسنج ے
رنٹ گنےاایسنج
لیےےاپاپرررنٹ
فیےاالی
فیےاافی
اوکےےاپاپرکےنزہےرٹنیسےےاافی

2200ےاسرگاسےڈراویئ

905-527-6029
ت
ربوزےدبھےحبصے11:30ےات1:30ےےجبےپ ے–ےرفشیےوفڈےگیبےاتزہےےنا ےل ے ھیلہےاجتےووصلےرک ےل ےک ے
دورانےہتفہےکشخےاایےءوپرچےںیمےےسےااھٹ ےل ےک ے
ے ِ
وم
نکےرچےپززوم
 سکےابنگلیےےنک
ویل سک
ٹنیسےےویل

3114ےڈڈناسےرٹسٹیےوٹسی

اسےربمنےرپےوفنےرکےل ےااھٹ ےاکےوتقےرقمررکںیے905-635-1106 x 225ے

ربوزےرعمجاتےاشمے4:30ےاتے6:30ےےجبےپ 
ریی-ےرٹنیسلےےربربا
ربئری
کلبپےےالالربئ
اوکےوِلےےکلبپ

120ےوینیےرٹسٹیےاووکل
ت
الربئرییے�ےل ےاواقتےںیمےڈگےوفڈےل ے ھیلہےاجتےدایتسبےںیہ۔
یبیےےربربا
ربئریی-ےگلٹنےاایبی
کلبپےےالالربئ
رفجےاوکےولےےکلبپ
ڈگےےوفوفڈےےرف
فئےےڈگ
وفڈےےافافرےےالالفئ
1415ےرھتڈےالنئے،ےاوکےوِل

الربئرییے�ےل ےاواقتےںیمےڈگےوفڈےل ےتھیلہےاجتےدایتسبےںیہ۔
نواونے
نیبیےوائےزل ےےنوا
رکنیبی
چیےاورےرک
یسےاےےااچی
ینےبسسیااازنزنےیسےےیس
الیمین
نٹلمےےفیشےےالیم
نیبیےوائےزےنٹلم
رکنیبی
ڈنیرک
چیےااڈنی
یسےاےےااچی
ینےبسسیااازنزن،ےیسےےیس
الیمین
پشےوِدےفیشےےالیم
رنٹپش
رگنہیےا ِنےااوکےوِلےا ِنےےاپاپرررنٹ
وگزےےرگنہ
ونےونےےوگ
اتکسےے
ںیہنےرہےےاتکس
وھباکاکےےںیہن
ےسےاوکےوِلےںیمےےوکوکیےوھب

رچلکلےےرٹنیس
رٹنیس
ڈنیےےرچلک
یٹنےااڈنی
ویمکیٹن
ھتبےےاپاپرکےےویمک
زلھتب
نیئےاازل
وکوکنیئ

2302ےربِجےروڈے،ےاوکےوِل

ربوزےہتفہے3ےات5ےےجبےاشم

ڈگےوفڈےل ےےلیھتےاورےےناانےمیسقتےایکےاجاتےےہ

