
ለአዲስ መጪዎች በነጻ የሚሰጥ ወይም ብዝቅተኛ  

ክፍያ የሚሸጥ ምግብ በማዘጋጀት የሚያግዙ ፕሮግራሞች  

በነጻ የሚሰጡ ፕሮግራሞች: 
የካልጋሪ ካቶሊክ ኢሚግሬሽን አገልግሎት (Calgary Catholic Immigration Services) በዚ ባለው  
አስጊ ሁኔታ  ምላሽ የሚሰጡ የሲሲአይኤስ ቡድኖች (CCIS crisis Response Teams):  

• በዚ አሁን ባለንበት አስጊ ሁኔታ፡ ለስደተኞችና ለአዲስ መጪዎች ምላሽ ይሰጣል  
• በዚ https://www.ccisab.ca/response.html#referral-form የኢንተርኔት ገጽ ያለው 
የማመልከቻ ቅፅ መሞላት አለበት፡  

• ይህን የማመልከቻ ቅፅ ለመሙላት እርዳታ የሚያስፈልግ ከሆነ በ 403-978-2972 ስልክ ቁጥር 
መደወል ይቻላል 

• ሲሲአይኤስ (CCIS)፡ ይህንን በአስጊ ሁኔታ ምላስ የሚሰጡ ቡድኖችን ያደራጀበት ምክኒያት 
የምግብ ደህንነትን፥ የአእምሮ ሁኔታን፥ የጤና ሁኔታን፥ የመኖሪያ ቤት ሁኔታን፥ የገንዘብ (ፋይናስ) 
ሁኔታን እና የቤተሰብ ብጥብጥን በሚመልከት ምላሽ ለመስጠት ነው።  

• ሲሲአይኤስ፡  ሁኔታውን በመገምገም ፡ ተገቢውን እገዛ ይሰጣል።   

የካልጋሪ የምግብ ባንክ (Calgary Food Bank) 

• ምግብ የያዘ ቅርጫት ተዘጋጅቷል 
• እንደየአስፈላጊነቱ የህጻናት ወይም የሴሊያክ ወይም የኩላሊት ሁኔታን ግምት ውስጥ ያስገባ ምግብ 
አስቀድሞ ከተጠየቀ ሊዘጋጅ ይችላል። 

• ይህ ያለንበት ሁኔታ ሲለወጥ፡ ይህ እገዛ የሚሰጥበት መስፈርት ሊለወጥ ይችላል። (ወኪል 
ድርጅቶች፡ አሁን ያለውን መስፈርት ለማወቅ፡  ማጠቀሻውን ማየት ይችላሉ)  

• ወኪል ድርጅቶች በዚ ስልክ ቁጥር: (403) 640-8810  ወይም በኢንተርኔት በመጠቀም እገዛ 
የሚያስፈልገውን ሰው ማስመዝገብ ይችላሉ  

• ግለሰቦች እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ከሆነ: በዚ ቁጥር  (403) 253-2055 ስልክ በመደወል  
መጠየቅ ይችላሉ 

• የምግብ እገዛ ለማግኘት ከሰኞ እስከ አርብ ከጠዋቱ 8:30 እስከ ምሽቱ 7:30 (በአማርኛ ኣቆጣጠር 
ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት ተኩል እስከ ምሽቱ አንድ ሰዓት ተኩል) መስመራችን ክፍት ነው  
 

ዳሽመሽ (Dashmesh) የባህል ማዕከል 

• የማይበላሹ የምግብ ዓይነቶችና ለግል ንጽሕና የሚጠቅሙ ንብረቶች ተዘጋጅተዋል  
• ትኩስ የአታክልት ምግቦችም ይገኛሉ  
• ከአድራሻችን ከ 135 Martindale Blvd NE በመምጣት መውሰድ ይቻላል 
• ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወይም ንብረቱ ያሉበት ቦታ ድረስ እንዲደርስ ለመጠየቅ: በ (403) 

590-0970 ስልክ ቁጥር ወይም በ info@dashmesh.com  የኢሜል አድራሻ መጠየቅ 
ይቻላል። 

https://www.ccisab.ca/response.html#referral-form


ፍሬሽ ሩትስ (Fresh Routes)  

• በነጻ የሚታደል የተወሰነ ቁጥር ያለው የምግብ ሳጥን ተዘጋጅቷል።  
• በዚ  https://freshroutes.ca/delivery-request/ የኢንተርኔት አድራሻ ያለውን ቅፅ በመሙላት: 
የአስቸኳይ ግዜ የምግብ ሳጥን እገዛ ለማግኘት መጠየቅ ይቻላል። 

• ይህን ቅፅ ለመሙላት እርዳታ የሚያስፈልግ ከሆነ በ (250) 500-4214 ስልክ ቁጥር በመደወል 
ሐና የተባለችውን ሴት ማናገር ይቻላል።  

ሳልቬሽን አርሚ (Salvation Army) 

• የአስቸኳይ ግዜ የምግብ ቅርጫት እርዳታ ተዘጋጅቷል (ለሁለት ቀናት የሚበቃ ምግብ የያዘ ነው)  
• የምግብ ቅርጫቱ የማይበላሹ የምግብ ዓይነቶችንና የንጽሕና መጠበቂያ ንብረቶችን ያጠቃልላል።  
• ለህጻናት የሚሆኑ ዳይፐር፡ ዋይፕ እና ፎርሙላ መጠየቅ ይቻላል  
• ያሉበት ቦታ የማድረስ አገልግሎት እንሰጣለን  
• በዚ 403-220-0432  ስልክ ቁጥር መደወል ወይም  በዚ 

cssinfo@salvationarmycalgary.org  የኢሜል አድራሻ መጻፍ ይቻላል 

የቅዱስ ቪንሰት ዲ ፖል ማህበር (Society of St. Vincent de Paul) 

• የአስቸኳይ ግዜ የምግብ ቅርጫት እርዳታ ተዘጋጅቷል  
• በዚ ssvp.cdcc.president@outlook.com የኢሜል አድራሳ መጻፍ ወይም በዚ 403-

250-0319 ስልክ ቁጥር መደወል ይቻላል 

ዋን ቮይስ አልበርታ (One Voice Alberta) 

• የምግብ ቅርጫት እና የአትክልት ምግቦች ይገኛል (ይህን እርዳታ ለማግኘት ምዝገባ 
አያስፈልግም)። ይህን እርዳታ የሚቀበሉ ሰዎች ከባህላቸው ጋር የሚስማማ ምግብ መጠየቅ 
ይችላሉ፡ ድርጅታችን ዋን ቮይስ ይህንን ዓይነት ከባህል ጋር የሚስማማ ምግብ ለማቅረብ ጥረት 
ያደርጋል።  ለንጽሕና የሚያስፈልጉ ንብረቶች (ዳይፐርን ጨምሮ)፡ እንዲሁም የሴቶች የንጽሕና 
ንብረቶችን እንሰጣለን። የአጭር ግዜ የምክር አገልግሎት ለማግኘት እገዛ እንሰጣለን።  

• በዚ 403-671-8272 ስልክ ቁጥር በመደወል ሬሚ የተባለውን ሰራተኛ ማናገር ይቻላል። 
• በዚ helpab@onevoicecanada.org የኢሜል አድራሻ መጻፍ ይቻላል 

 
ብራውን ባጊንግ ፎር ካልጋሪ ኪድስ እና ፉድ ፋይንደር ዋይዋይሲ (Brown Bagging for 
Calgary’s Kids and Food Finder YYC) 

• በቤታቹ ውስጥ ላሉ ከመውዓለ ወይም እስከ 12 ክፍል (K-12) ለሚማሩ ተማሪዎች ለያንዳንዳቸው 
የ30 ዶላር ዋጋ ያለው የስጦታ ካርድ አዘጋጅተናል፡ ይህን ስጦታ ለማግኘት፡ በዚህ 
https://bb4ck.org/help/ የኢንተርኔት ገጽ ያለውን ቅፅ በመሙላት መመዝገብ ይቻላል 

• ለህጻናት፡ በአስርና ሃያ ዓመት መካከል ላሉ ወጣቶች ወይም በሰፈራቹ ላሉ ቤተሰቦች የሚሆን 
ትኩስ ምግብ እና የታሸገ ምሳ ለማግኘት ይህን www.foodfinderyyc.com የኢንተርኔት 

https://freshroutes.ca/delivery-request/
mailto:cssinfo@salvationarmycalgary.org
mailto:ssvp.cdcc.president@outlook.com
mailto:helpab@onevoicecanada.org
https://bb4ck.org/help/
http://www.foodfinderyyc.com/


አድራሻ መጎብኘት ወይም በዚ 587-318-0232  ስልክ ቁጥር “food” የሚል የጽሑፍ 
መልእክት(ቴክስት) በመላክ፡ የሚመጣውን መልስና ትእዛዝ መከተል ይቻላል 

አል-ቃይም የበጎ አድራጎት ድርጅት (Al-Qaim Charity Foundation) 

• በዚ ባለው ሁኔታ በቤታቸው ተገለው ላሉ (ኳራንቲን ውስጥ ላሉ)፡ ለሽማግሌዎች ወይም 
ለተቸገሩ ሰዎች የሚሆን የምግብ ቅርጫት እንሰጣለን። ይህን የምግብ ቅርጫት ያሉበት ስፍራ 
የማድረስ አገልግሎትም አለን።  

• በዚ (403) 999-4614 ስልክ መደወል ወይምም በዚ  riyazkhawaja5@gmail.com 
የኢሜል አድራሻ መጻፍ ይቻላል 
 

በዝቅተኛ ዋጋ የሚሸጡ የምግብ ሳጥኖች: 

ኮሚኒቲ ኪችን ፕሮግራም ኦፍ ካልጋሪ (Community Kitchen Program of Calgary) 

• ስፒንዝ-ኤ-ራውንድ ፕሮግራም (Spinz-A-Round Program) (ለወኪል ድርጅቶች) 
o ወኪል ድርጅቶች በ https://www.ckpcalgary.ca/program-services/spinz-a-round 
ያለውን መመርያ በመከተል ትኩስ ምግብ፡ ዳቦ፡ እና ሌሎች የምግብ ዓይነቶችን መቀበል 
ይችላሉ።   

• ጉድ ፉድ ቦክስ (Good Food Box) (ለግሰለሰቦችና ለቤተሰቦች)    

o ፍራፍሬና አትክልቶችን የያዘ ቅርጫት በርካሽ ዋጋ ተዘጋጅቷል (እንደያዘው የምግብ  
መጠን የ 25 ዶላር፡ የ 30 ዶላር እና የ 35 ዶላር ሳጥን አለን)  

o በዚ gfb@ckpyyc.ca  የኢሜል አድራሻ ወይ በዚ (403) 538-3780 ስልክ 
ቁጥር መደወል ይቻላል 
 

የፍሬሽ ሩትስ የምግብ ቅርጫቶች (Fresh Routes Food Baskets)  

• እንቁላል፡ ዳቦ፡ ፍራፍሬና አትክልት የያዙ የምግብ ቅርጫቶች በ 15  ዶላር ይሸጣል (አስፈላጊ 
ከሆነ፡ በጥያቄያቹ መሰረት ትልልቅ የምግብ ቅርጫቶችን እናዘጋጃለን)  

o በቅርቡ ደግሞ ከተለያዩ ባህሎች ጋር የሚስማማ የምግብ ምርጫዎች ይኖሩናል 
• ባሉበት ስፍራ እንዲደርስ በዚህ: https://freshroutes.ca/delivery-request/  
የኢንተርኔት ገጽ የሚገኘውን ቅፅ መሙላት ይቻላል 

• ይህን ቅፅ ለመሙላት እርዳታ የሚያስፈልግ ከሆነ በ (250) 500-4214 ስልክ ቁጥር በመደወል 
ሐና የተባለችውን ሴት ማናገር ይቻላል (ስልክ ቁጥሯ የብሪቲሽ ኮሎምብያ (BC) ነው)። 
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