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 أكتون 
 
 كنيسة القديس ألبان 

أكتون -شارع القدیس ألبان  19  
519-853-3583 

صباحا 10 –الخمیس   
 

ة البروتستانتي كنيسة بيثيل المسيحية   
شارع كوین الشرقي  365  

 یجب االتصال بالكنیسة لتصبح عضوا البرنامج
رقم  علىیمكنكم االتصال   

519-853-2121 
مرتبط بتوفر المتطوعین –حقائب الطعام الخمیس صباحا یتم توصیل   

 
 �� أحد يجوع في أكتون بالتعاون مع الشيف مي��ني باستيون 

مساء  6-4لخمیس من  l 
 یتم توصیل الوجبات الي المنازل

عصرا من یوم الثالثاء  4یجب أن تقوموا بالتسجیل عبر البرید االلكتروني قبل   
NOGHHaltonON@gmail.com 
 

عامةمكتبة أكتون ال  
شارع ریفر  17  

 الحقائب الغذائیة ستكون متوفرة خالل ساعات عمل المكتبة بدایة من الخمیس الموافق السابع من مایو 
 
 برادات و خزينة غذاء المجتمع 
Links2Care Community Hub 
 مدرسة ماكینزي سمیث بینیت العامة

أكتون بولیفارد  19  
مساء  3صباحا و حتي  9:30من االثنین الي الجمعة من   

 سیتم تقدیم حقائب الغذاء و المعلبات
 
 بيرلنجتون 
 
 

االنجلیكیة  لوك سانت كنیسة  
شارع أونتاریو (تقاطع برانت مع لیكشور)  1382  

صباحا 11:45و حتي  10:45الثالثاء من   
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المعدلة كنيسة ا��يمان المسيحية   
 یتم تقدیم الخدمات من مخزن جمعیة الغذاء من أجل الحیاة الموجود في شارع ماونتن ساید المقابل للكنیسة 

ماونت ساید ( یقع بین شارع برانت و شارع جویلف)  2258  
یمكنكم حجز موعد التسلیم علي الرصیف من خالل الموقع التالي    

https://foodforlife.ca/curbside/ 
مساء 6:55حتي  4:30الثالثائ من   

 
 كنيسة برانت هيلز المشيخية 

موقف السیاراتیتم تقدیم الخدمات في ساحة   
شارع برانت (تقاطع برانت و أبر میدل)  2138  

905-335-2640 
مساء  2:00 – 1:30االربعاء   

 
(تانسلي) كنيسة جريس المتحدة   

 یتم التسلیم في ساحة إیقاف السیارات
شارع والكرز (تقاطع والكرز و أبر میدل)  2111  

  قوموا بحجز موعد التسلیم علي الرصیف من خالل االتصال علي
905-335-0090  

صباحا 10:30و حتي  9:30الجمعة من   
 
 جمعية كومباشين 

بیرلنجتون  -شارع بالینز الشرقي  484  
905-592-3722 

مساء  2:00-12الجمعة من  \األربعاء \االثنین  
 

فرع ألديرشوت  – جتون العامة مكتبة بيرلنت  
بیرلنجتون –شارع بالینز الشرقي  550  

 حقائب الغذاء ستكون متوفرة خالل ساعات عمل المكتبة
 
 
 جورج تاون 
 
 كنيسة القديس جون المتحدة 

شارع جویلف (تقاطع جویلف و ماین)  11  
صباحا 9 –الثالثاء   

 
 كنیسة القدیس ألبان الشھید االنجیلیة 

شارع ماین, جلین ویلیامز 537  
 توصیل حقائب الطعام یتم في صباح الثالثاء 

https://foodforlife.ca/curbside/
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طبقا لتوفر المتطوعین –الرجاء االتصال للحصول علي حقیبة الطعام   
لدیھم وسیلة مواصالت*یتم التركیز علي أصحاب الھمم الذین یواجھون صعوبة في الحركة و من لیس   

 
 ثالجة و براد و خزنة طعام المجتمع 
 لینكس تو كایر كومینتني ھب 
 شارع جویلف  360

33وحدة رقم   
عصرا  4صباحا و حتي  8من االثنین الي الجمعة من   

 حقائب الغذاء و اللحوم المجمدة و المعلبات متوفرة ھنا 
 
 مكتبة جورج تاون العامة

شارع تشرش  9  
حقائب الغذاء أثناء ساعات عمل المكتبةتتوفر   

  
  
 میلتون 
 
 كنیسة میلتون االنجیلیة

ال حاجة للنزول من السیارة  –تعمل كبرنامج لتوصیل الطلبات الي السیارة   
شارع تشیشولم 121  

11- 12الخمیس من   
 
 میلتون موبیل أوتریتش 

ال حاجة للنزول من السیارة  –یعمل كبرنامج لتوصیل الطلبات الي السیارة   
 مركز میلتون الریاضي 

سانتا ماریا بولیفارد  605  
 مدخل منتزه المجتمع 

مساء 6:00ع��ا و حتي  4:30ا��ربعاء من   
 
 ال أحد یبقي جائعا في میلتون بالتعاون مع شیف میالني باستیانز 
 

ھیرتاج منتزه كانتري   
شارع تریماین 8560  

عصرا 3صباحا الي   11من الثالثاء و حتي االحد من    
 
 ثالجة المجتمع و مطبخ الزاویة  
 منتزه كانتري ھیرتاج 

شارع تریماین  8560  
عصرا   3صباحا الي   11من الثالثاء و حتي االحد من   

جمیعھا متوفرة ھنا حقائب الغذاء, اللحوم المجمدة, الوجبات المجمدة, و الخبز   
 

فرع بیتي –مكتبة میلتون العامة   
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فورث الین, میلتون 945  
  حقائب الغذاء الجید متوفرة خالل ساعات عمل المكتبة
 
 مركز میلتون لموارد المجتمع

شارع برونتي  410  
عصرا  4صباحا و حتي  8من االثنین الي الجمعة من   

لحجز التسلیم  1244- 876-905االتصال علي , علیكم حقائب الغذاء الجید متوفرة ھنا   
 
 أوكفیل 
 
 كنیسة كلیرفیو المسیحیة المعدلة 

شیریدان جاردن درایف (تقاطع فورد و رویال ویندسور)  2300  
905-829-2242  
 األربعاء صباحا 
 یجب أن یتصل العمالء مسبقا من أجل الحصول علي حقیبة الطعام

كلیرفیو یتم التركیز علي سكان حي   
 
(جمعیة مشاركة مع ف ف ل ) مركز حي أوك بارك      

شارع ساوجراس 2200  
905-257-6029 

موعد أخذ الطعام الطازج –ظھرا  1:30صباحا و حتي  11:30األربعاء من   
المجففة علي مدار أیام العمل األسبوعیة من المدخلیمكنكم الحصول علي المواد الغذائیة   

  
بالیرمو االنجلیكیةكنیسة سانت لوك    

شارع دانداس الغربي  1143   
 قوموا بحجز موعد االستالم من خالل االتصال علي  
905-635-1106  

225تحویلة رقم   
مساء  5:30عصرا و حتي  4:00الخمیس   

 
الفرع المركزي  –الغذاء من أجل الحیاة ثالجة الطعام الجید مكتبة أوكفیل العامة   

شارع نافي, أوكفیل  120  
 حقائب الطعام الجید متوفرة حالل ساعات عمل المكتبة
  
 

فرع جلین أبي  –الغذاء من أجل الحیاة ثالجة الطعام الجید مكتبة أوكفیل العامة   
ثیرد الین, أوكفیل  1415  

 حقائب الطعام الجید متوفرة حالل ساعات عمل المكتبة
 
 ال أحد یجوع في أوكفیل  
 منتزه كوین ألیزابیث المجتمعي و مركز الثقافة 
شارع بریدج, أ,كفیل   2302   

مساء 5:00عصرا و حتي  3:00االحد من   
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 یتم توزیع الوجبات و حقائب األغذیة الجیدة 
 
 
 


