
 

الحیاة" في ھذا الوقت على تزوید جمیع السكان ببرامج تغذیة عن طریق المتطوعین.  من أجلجمعیة "الغذاء تعمل   

.ھي برامج مسبقة التعبئة والتغلیفان جمیع البرامج اآلن  -مالحظة الیرجى   

 وفیما یلي قائمة بجمیع البلدیات التي تزود ھذه البرامج:

 آكتون
 

االنجلیكیةكنیسة سانت آلبون   
آكتون –شارع سانت آلبون   ۱۹  

۳٥۸۳-۸٥۳-٥۱۹  
ً  ۱۰:۰۰الساعة  –الخمیس  صباحا  

 
 كنیسة بیثیل كریستیان ریفورمد

شارع كوین الشرقي  ۳٦٥  
٥۱۹-۸٥۳-۲۱۲۱یجب االتصال بالكنیسة لالنضمام لھذا البرنامج على الرقم   

حسب توفر المتطوعین –تسلیم العبوات یوم الخمیس صباحاً   
 

باالشتراك مع الطباخة میالني باستیانز  –ال احد یبقى جائعاً في آكتون   
مساءً  ٦-٤الساعة  من –الخمیس   

مساء من یوم الثالثاء على  ٤یجب التسجیل مسبقاً قبل الساعة   
NOGHHaltonON@gmail.com 

 یتم تزوید الوجبات الى البیوت
 

 برلنجتون
 

 كنیسة سانت لوك االنجلیكیة
شارع اونتاریو (برانت و لیكشور) ۱۳۸۲  
۱۸۲٦-٦۳٤-۹۰٥  

ً  ۱۱:٤٥ –صباحاً  ۱۰:۱٥ –الثالثاء  صباحا  
 
 

وتعمل من قبل مخازن جمعیة "الغذاء مدى الحیاة" من الشارع المقابل للكنیسة –كنیسة الدیانة المسیحیة المعدلة   
(ماونتین ساید بین برانت وجولف الین)ماونتین ساید درایف  ۲۲٥۸  

 یجب حجز التسلیم على الرصیف على
https://foodforlife.ca/curbside/ 

مساءً  ۷:۳۰ –مساًء  ٤:۳۰ –الثالثاء   
 
 
 
 
 

 



وتعمل من منطقة مصف السیارات –برانت ھیلز بریزبرتیان   
برانت (برانت و ابر میدل)شارع  ۲۱۳۸  
۲٦٤۰-۳۳٥-۹۰٥  

مساء ۲:۰۰ –مساء  ۱:۳۰ –االربعاء   
 

وتعمل من منطقة مصف السیارات –كنیسة جریس یونایتد (تانسلي)    
ووكرز الین (ووكرز وابر میدل) ۲۱۱۱  

۹۰٥-۳۳٥-۰۰۹۰یجب حجز التسلیم على الرصیف باالتصال على   
ً  ۱۰:۳۰ –صباحاً  ۹:۳۰ –الجمعة  صباحا  

 
 جمعیة كومباشین

برلنجتون -۱٤بلینز رود رقم  ٤۸٤  
۳۷۲۲-٥۹۲-۹۰٥  

مساء ۲:۰۰-۱۲:۰۰االثنین / األربعاء   
 

 جورج تاون
 

 كنیسة سانت جون یونایتد
شارع جویلف  (جویلف و مین) ۱۱  

۲٥۳۱-۸۷۷-۹۰٥  
ً  ۹:۰۰–الثالثاء  صباحا  

 
 كنیسة سانت آلبون و مارتیر االنجیلیكیة

جلین ولیامز –شارع ماین  ٥۳۷  
۸۳۲۳-۸۷۷-۹۰٥  

 الثالثاء صباحاً تسلیم العبوات
حسب توفر المتطوعین –الرجاء االتصال الستالم العبوة   

 * یتم التركیز على المعاقین والذین ال یملكون وسیلة مواصالت
 

 ثالجة المجتمع وخزانة الطعام
 لنكتوكیر كمینیتي ھب

۳۳وحدة رقم  –شارع جویلف  ۳٦۰  
مساءً  ٤ –صباحاً  ۸معة الج –االثنین   

، اللحمة المجمدة والمعلباتعبوات الطعام الجیدة  
 

 
 میلتون

 
ال داعي للنزول من السیارة –وتعمل عن طریق البقاء بالسیارة  –كنیسة میلتون االنجیلیة   

شیشولم درایف ۱۲۱  
۳٥۸٦-۸۷٦-۹۰٥  

مساءً  ۱ – ۱۲الخمیس   
 
 
 
 



ال داعي للنزول من السیارة –ویعمل عن طریق البقاء بالسیارة  – -اوبتمست كلوب آوتریتش   
 مركز میلتون الریاضي 

سانتا ماریا بولیفارد ٦۰٥  
 مدخل الكومیونیتي بارك

مساءً  ۷- ٥األربعاء   
 

فایبز بمیلتون باالشتراك مع الطباخة میالني باستیانز و كاریبیان –ال احد یبقى جائعاً في میلتون   
میلتون –كاریبیان فایبز   

شارع ماین ستریت ۱۷۱  
مساءً  ۷ – ٤االحد   

الوجبات عبوات الطعام و وزیعیتم ت  
  
 

 ثالجة المجتمع ومطبخ الزاویة
 كاریبیان فایبز

میلتون -ماین ستریت  ۱۷۱  
 عبوات الطعام الجیدة، اللحمة المجمدة والخبز متوفر عند الكاریبیان فایبز بملتون أیام الثالثاء واألحد

 
فرع بیتي –تبة میلتون العامة مك  

فورث الین ، میلتون ۹٤٥  
 تتوفر عبوات الطعام الجید في أوقات افتتاح المكتبة

 
 اوكفیل

 
 كنیسة كلیرفیو المسیحیة المعدلة

شیرادون جاردن درایف (فورد و لایر ویندسور) ۲۳۰۰  
۲۲٤۲-۸۲۹-۹۰٥  

 االربعاء  صباحاً 
الطعامیجب ان یتصل العمالء الستالم عبوات   

 یتم التركیز على منطقة كلیرفیو
 

 منطقة مركز اوك بارك (جمعیة مشاركة مع ف ف ل)
سوجراس درایف ۲۲۰۰  
٦۰۲۹-۲٥۷-۹۰٥  

ً  ۱۱:۳۰األربعاء  استالم عبوات الطعام الطازج –مساًء  ۱:۳۰-صباحا  
 استالم المعلبات من المدخل خالل األسبوع

 كنیسة سانت لوك بالیرمو االنجلیكیة 
شارع دندس الغربي ۳۱۱٤  

۲۲٥تحویلة رقم  ۹۰٥-٦۳٥-۱۱۰٦یجب حجز وقت االستالم عن طریق االتصال بالرقم   
مساءً  ٦:۳۰ – ٤:۳۰ –الخمیس   

 
الفرع الرئیسي –مكتبة اوكفیل العامة   

شارع نیفي، اوكفیل ۱۲۰  
 توفر عبوات الطعام الجید في أوقات افتتاح المكتبة

 
 



فرع جلین آبي –مكتبة اوكفیل العامة  -ثالجة الطعام الجید  –الحیاة  من أجل غذاءال  
، اوكفیلثیرد الین ۱٤۱٥  

 توفر عبوات الطعام الجید في أوقات افتتاح المكتبة
 
 

میلتون –ال أحد یبقى جائعاً في اوكفیل باالشتراك مع كاریبیان فایبز   
 

 مجتمع كوین الیزابیث بارك والمركز الثقافي
اوكفیلبردج رود،  ۲۳۰۲  
مساءً  ٥-۳السبت   

 یتم توزیع عبوات ووجبات الطعام الجید 
 
 




