ایکٹن
سینٹ البانز اینگليکن چرچ
 19اسٹریٹ ،سینٹ البانز ڈرائیو ایکٹن
519-853-3583
جمعرات  -صبح  10:00بجے
بیتھل کرسچن ریفارمڈ چرچ
 365کوئین اسٹریٹ ایسٹ
اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے چرچ کوفون کرنا الزمی ہے 519-853-2121
جمعرات کی صبح تھیلے کی ترسیل – رضاکاروں کی دستیابی کی بنیاد پر
شیف میالنی باسٹینز کے ساتھ شراکت میں ایکٹن میں کوئی بھی بھوکا نہیں جاتا
بروز جمعرات شام  4تا  6بجے
 NOGHHaltonON@gmail.comپرمنگل کو شام  4بجے تک رجسٹر ہونا الزمی ہے
کھانا گھر پر پہنچایا جاتا ہے۔
ایکٹن پبلک الئبریری
 17ریوراسٹریٹ
الئبریری کھلنے پر گڈ کھانے کے تھیلے دستیاب ہیں۔
آغاز کی تاریخ :جمعرات  6مئی
کمیونٹی فرج اور فوڈ پینٹری
لنکس  2کیئر کمیونٹی ہب
میک کینزی سمتھ بینیٹ پبلک اسکول
 19ایکٹن بلوورڈ
بروزپیر-جمعہ صبح  9:30تا شام  3:00بجے
گڈ کھانے کے تھیلے اور خراب نہ ہونے والی کھانے کی اشیاء۔

برلنگٹن
سینٹ لیوک اینگلیکن
 1382اونٹاریو اسٹریٹ (برانٹ اور لیکشور)
905-634-1826
بروزمنگل -صبح  10:15تا  11:45تک
فیتھ کرسچن ریفارمڈ چرچ -فیتھ سے سڑک کے پار فوڈ فار الئف گودام سے کام کر رہا ہے
 2258ماؤنٹین سائیڈ ڈرائیو(ماؤنٹین سائیڈ ،برانٹ اور گیلف الئن کے درمیان)

کربسائیڈ سے اٹھانے کے لیے اپنا وقت  /https://foodforlife.ca/curbsideپر مقررکریں۔
بروزمنگل  -شام  4:30تا 6:55
برانٹ ہلزپریسبیٹیرین پارکنگ الٹ سے کام کررہی ہے
 2138برانٹ اسٹریٹ (برانٹ & اپرمڈل)
905-335-2640
بروز بدھ  -دوپہر  1:30تا 2 :00بجے تک
گریس یونائیٹڈ چرچ (ٹینسلے)  -پارکنگ الٹ سے کام کررہا ہے
 2111واکرز الئن (واکرز & اپر مڈل)
کربسائیڈ سے اٹھانے کے لیے اس نمبر پر فون کرکے اپنے لیے وقت مقرر کریں 905-335-0090
بروز جمعہ -صبح  9:30تا  10:30بجے تک
کمپیشن سوسائٹی
 484پلینز روڈ ایسٹ  ،14 #برلنگٹن
905-592-3722
بروز پیر/بدھ/جمعہ دوپہر  12تا  2:00بجے تک
برلنگٹن پبلک الئبریری  -ایلڈر شاٹ برانچ
 550پلینز روڈ ایسٹ ،برلنگٹن
الئبریری کھلنے پر گڈ کھانے کے تھیلے دستیاب ہیں۔

جارج ٹاؤن
سینٹ جانز یونائیٹڈ چرچ
 11گیلف اسٹریٹ (گیلف & مین)
905- 877-2531
بروز منگل  -صبح  9:00بجے
سینٹ البان دی مارٹر اینگلیکن چرچ
 537مین اسٹریٹ ،گلین ولیمز
905-877-8323
منگل کو صبح تھیلے کی ترسیل
براہ کرم تھیلے وصول کرنے کے لیے کال کریں۔رضاکاروں کی دستیابی کی بنیاد پر
*توجہ ان لوگوں پر ہے جن کی نقل و حرکت میں رکاوٹیں ہیں اور جن پر نقل و حمل کی کمی ہے۔
کمیونٹی فریج ،فریزر اور فوڈ پینٹری
لنکس  2کیئر کمیونٹی ہب
 360گیلف اسٹریٹ۔
یونٹ 33
بروز پیر  -جمعہ صبح  8بجے سے شام  4بجے تک

گڈ کھانے کے اچھے تھیلے ،منجمد گوشت اور خراب نہ ہونے والے کھانے کی اشیاء
جارج ٹاؤن پبلک الئبریری
 9چرچ اسٹریٹ
الئبریری کے اوقات
الئبریری کھلنے پر گڈ کھانے کے تھیلے دستیاب ہیں۔

ملٹن
ملٹن بائبل چرچ  -ڈرائیو تھرو پروگرام کے طور پر کام کر رہا ہے ،اپنی گاڑی سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔
 121چشولم ڈرائیو 905-876-3586
بروز جمعرات  12:00 -تا  1: 00بجے تک
ملٹن موبائل آؤٹ ریچ -ڈرائیو تھرو پروگرام کے طور پر کام کر رہا ہے ،اپنی گاڑی سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ملٹن اسپورٹس سینٹر
 605سانتا ماریا بلوورڈ
کمیونٹی پارک کا داخلہ
بروز بدھ -شام  6:00- 4:30بجے تک
شیف میالنی باسٹینز کے ساتھ شراکت میں ملٹن میں کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا
کنٹری ہیریٹیج پارک
 8560ٹریمین روڈ
بروز منگل  -اتوار صبح  11:00تا دوپہر 3:00بجے تک
کمیونٹی فرج اور کارنر کچن
کنٹری ہیریٹیج پارک
 8560ٹریمین روڈ
بروز منگل  -اتوار صبح  11:00تا دوپہر 3:00بجے تک
گڈ کھانے کے تھیلے ،منجمد کھانا ،منجمد گوشت اور روٹی دستیاب ہے۔
ملٹن پبلک الئبریری  -بیٹی برانچ
 945فورتھ الئن ،ملٹن
الئبریری کھلنے پر گڈ کھانے کےتھیلے دستیاب ہیں۔
ملٹن کمیونٹی ریسورس سینٹر
 410برونٹی اسٹریٹ
بروز پیر  -جمعہ صبح  8تا شام  4بجے تک
پک اپ شیڈول کرنے کے لیے  905-876-1244پر کال کریں جہاں گڈ کھانے کے تھیلے دستیاب ہیں

اوک ویل
کلیئر ویو کرسچن ریفارمڈ چرچ
 2300شیریڈن گارڈن ڈرائیو (فورڈ & رائل ونڈسر)
905-829-2242
بروز بدھ کی صبح
کالئنٹ کو کھانے کا ایک تھیال وصول کرنے کے لیے کال کرنا چاہیے۔
توجہ کلیئر ویو پڑوس پر ہے۔
اوک پارک نیبر ہڈ سینٹر (ایف ایف ایل پارٹنرنگ ایجنسی)
 2200ساگراس ڈرائیو
905-257-6029
بروز بدھ صبح  11:30تا دوپہر 1:30تک  -تازہ کھانے کا تھیال وصول کرنے کے لیے
ہفتے کے دوران خشک مال کے لیے پورچ پک اپ
سینٹ لوکس اینگلیکن چرچ پالرمو
 3114ڈنڈاس اسٹریٹ ویسٹ
 905-635-1106x225پرفون کرکے پک اپ کا وقت مقرر کریں۔
بروز جمعرات شام  4تا  5:30بجے تک
فوڈ فار الئف گڈ فوڈ فرج اوک ویل پبلک الئبریری  -سنٹرل برانچ
 120نیوی اسٹریٹ ،اوک ویل
الئبریری کھلنے پرگڈ کھانے کے تھیلے دستیاب ہیں۔
فوڈ فار الئف گڈ فوڈ فرج اوک ویل پبلک الئبریری  -گلین ایبی برانچ
 1415تھرڈ الئن ،اوک ویل
الئبریری کھلنے پرگڈ کھانے کے تھیلے دستیاب ہیں۔
اوک ول میں کوئی بھی بھوکا نہیں جاتا
کوئین الزبتھ پارک کمیونٹی اینڈ کلچرل سینٹر
 2302برج روڈ ،اوک ویل
بروز ہفتہ دوپہر  3:00تا شام  5:00بجے تک
گڈ کھانے کے تھیلے اور کھانے تقسیم کیا جاتا ہے

