
ਅਸ� ਕੌਣ ਹ� 

ਫ਼ਡੂ ਫ਼ੌਰ ਲਾਈਫ਼ ਲਈ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ, ਸਾਡੇ ਵਲ� 1995 ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ� ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਕਦਰ�-ਕੀਮਤ� ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਿਵਲੱਖਣ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਹੋਈ। ਸਾਨੰੂ ਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਥੋੜ�ੇ ਿਜਹੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਵਾੱਲੰਟੀਅਰ� ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹ�। ਫ਼ਡੂ ਫ਼ੌਰ ਲਾਈਫ਼ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਸਰਫ਼ 11 ਬੰਿਦਆਂ 

ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤ� ਲਗਭਗ 800 ਵਾੱਲੰਟੀਅਰ� ਦੀਆਂ 

ਸੇਵਾਵ� ਲ� ਦੇ ਹ�। ਫ਼ਡੂ ਫ਼ੌਰ ਲਾਈਫ਼ ਹਾਲਟਨ ਹਲਕੇ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕ�, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ� ਅਤੇ ਫ਼ਾ�ਡੇਸ਼ਨ� ਤ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬੇਿਮਸਾਲ ਨ� ਟਵਰਕ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੀ 

ਿਮਲਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਫ਼ਡੂ ਫ਼ੌਰ ਲਾਈਫ਼ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ $1 

ਨੰੂ 4 ਭੋਜਨ� ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬਚਾਉਣਾ 

1995 ਿਵੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤ� ਲੈਕੇ ਫ਼ਡੂ ਫ਼ੌਰ ਲਾਈਫ਼ ਨ�  ਿਰਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ�, ਦੋਹ� 

ਅਤੇ ਕਿਰਆਨ�  ਦੇ ਸਟੋਰ� ਤ� ਵਾਧੂ ਿਪਆ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ (ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਿਤਆਰ 

ਭੋਜਨ) ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 26 ਿਮਲੀਅਨ ਪ�ਡ ਤ� ਵੱਧ ਦੇ ਮੱੁਲ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਟਨ ਅਤੇ ਹੈਿਮਲਟਨ ਿਵੱਚ 

ਅਸ� ਭੋਜਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹ�। 

ਵੰਡਣਾ 

ਫ਼ਡੂ ਫ਼ੌਰ ਲਾਈਫ਼ ਦੀ ਕੈਨ� ਡੀਅਨ ਭੋਜਨ ਰਾਹਤ ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਵਲੱਖਣ ਥ� ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਪੂਰਾ 

ਿਧਆਨ ਤਾਜ਼ਾ, ਪੋਸ਼ਕ ਭੋਜਨ ਿਫਰ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਲਾ�ਦੇ ਹ�। ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਅਕਸਰ ਤਾਜ਼ਾ 

ਭੋਜਨ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਿਕ ਇਸ ਿਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ� 

ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹ� ਹਨ, ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। 
 

ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ 

ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਿਮਲੀਅਨ ਪ�ਡ ਤ� ਵੱਧ ਮੱੁਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਿਫਰ ਤ� ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਫ਼ਡੂ ਫ਼ੌਰ ਲਾਈਫ਼ ਨ�  5.7 

ਿਮਲੀਅਨ ਿਕਲੋਗ�ਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ�ੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ� ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

 



ਸਾਡਾ ਿਮਸ਼ਨ 

ਭੋਜਨ ਬਚਾਉਣਾ। ਅਸਰਦਾਰ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ 

 

ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ 

ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਸਹਤਮੰਦ ਭਜੋਨ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੋਵੇ। 

 

 

Food for Life is the largest food rescue organization in Halton and Hamilton. 

ਫ਼ਡੂ ਫ਼ੌਰ ਲਾਈਫ਼ ਹਾਲਟਨ ਅਤੇ ਹੈਿਮਲਟਨ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। 
 










