
 الموارد الغذائية للوافدين الجدد  

 البرامج المجانية: 

 ( CCISبمؤسسة  )فرق االستجابة لألزمات  CCIS  الجمعية الكاثوليكية لخدمات الهجرة في كالجاري

 االستجابة ألزمات المهاجرين والالجئين  •

يُرجى استكمال نموذج اإلحالة على الرابط   •

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

  في حالة الحاجة إلى المساعدة في استكمال النموذج، يُرجى االتصال على رقم:  •

403-978-2972 

ي فرق استجابة لألزمات لالستجابة  لقد طورت الجمعية الكاثوليكية لخدمات الهجرة في كالجار

 لألمن الغذائي والصحة النفسية والصحة واإلسكان واألمن المالي والعنف األسري. 

وعلى حسب ما تدعو الحاجة إليه، سوف تتولى الجمعية الكاثوليكية لخدمات الهجرة في كالجاري   •

 تقديم الدعم المالئم   

   بنك الطعام في كالجاري

 سالل الطعام   •

 سالل متخصصة عند الطلب )بما يناسب مشكالت الهضم والُكلى واألطفال الرّضع( تتوافر  •

مع تغير الموقف )يمكن للوكاالت أن تراجع   التأهل للحصول على السالليُجرى تعديل معايير  •

 ( Referral portal  بوابة اإلحالةباالطالع على صفحة المعايير الحالية 

خالل البوابة  من أو   8810-640 (403)رقم  يرجي االتصال على لطلبات التحويل من المؤسسات  •

 اإللكترونية على شبكة اإلنترنت 

 2055-253 (403): لطلبات التحويل الفردية يرجى االتصال على رقم •

  7:30صباًحا إلى الساعة   8:30خط طلب السلة الغذائية مفتوح من االثنين إلى الجمعة من الساعة  •

 مساًء  

 

 مركز داشمش الثقافي  

 تتوفر األصناف الغذائية غير القابلة للتلف ومنتجات النظافة الشخصية  •

 كما تتوافر الوجبات النباتية الساخنة  •

 Martindale Blvd NE 135االستالم في  •

أو أرسل رسالة   0970-590 (403)رقم على   التوصيل: اتصلولمزيد من المعلومات أو طلب  •

   info@dashmesh.comبريد إلكتروني إلى العنوان اإللكتروني: 

 

    Fresh Routesفريش روتس  

 يتوفر عدد محدد من صناديق الطعام المجانية  •

صندوق طعام مخصص للطوارئ، يُرجى استكمال النموذج على الرابط  لطلب  •

 request-https://freshroutes.ca/delivery/التالي:
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 :إذا احتجت إلى المساعدة في استكمال النموذج، اتصل بالسيدة/ هناء على رقم •

  (250) 500-4214    

 خدمة التوصيل  تتوفر •

 Salvation Armyسالفيشن آرمي 

 ( طعام يكفي ليومينتتوافر سالل الطعام المخصصة للطوارئ ) •

 النظافة الشخصية  منتجات وتشمل السالل األطعمة غير القابلة للتلف و •

 ألبان األطفال يمكن طلب الحفاضات والمناديل المبللة و •

 التوصيل تتوفر خدمة  •

أو أرسل رسالة بالبريد اإللكتروني على العنوان اإللكتروني:   0432-220-403 اتصل على رقم   •

cssinfo@salvationarmycalgary.org 

 

 Society of St. Vincent de Paulبول جمعية سان فنسان دي  

 سالل الطعام المخصصة للطوارئ  

أو اتصل   ssvp.cdcc.president@outlook.comرسل رسالة بالبريد اإللكتروني على: أ •

 0319-250-403برقم: 

 

 One Voice Alberta  ألبرتاون فويس 

توفير سالل الطعام والوجبات النباتية )ال يتطلب األمر عملية إدخال بيانات(. يمكن للمستفيدين من   •

سالل الطعام تقديم الطلبات للحصول على طعام مناسب ثقافيًا وسوف تحاول جمعية ون فويس  

ث.  الحصول عليه. يمكن توفير أدوات النظافة )منها الحفاضات( ومنتجات النظافة الشخصية لإلنا

 يمكن توفير إحاالت إرشاد نفسي مجانية قصيرة األجل.  

 8272-671-403 يُرجى االتصال على األرقام التالية: ريمي   •

 helpab@onevoicecanada.orgبريد إلكتروني:  •

 

 Food Finder YYCوجمعية    Brown Bagging for Calgary’s Kidsجمعية  

دوالًرا لكل طالب من سن رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر في   30توفير بطاقات هدايا بقيمة  •

 https://bb4ck.org/helpمنزلك، وللتسجيل، استكمل النموذج الموجود على الرابط التالي: 

ء لألطفال والمراهقين واألسر في مجتمعك، يُرجى  للوصول إلى الطعام الطازج ووجبات الغدا •

  رسالة نصية بكلمة أو إرسال www.foodfinderyyc.comزيارة الموقع اإللكتروني التالي:  

"food "   :واتبع اإلرشادات  0232-318-587 إلى رقم 

 مؤسسة القيم الخيرية 
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توفير سالل الطعام لألشخاص الموجودين في عزل ذاتي أو حجر صحي أو الكبار سنًا أو   •
 األشخاص المحتاجين. تتوافر خدمة التوصيل.  

أو أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى العنوان   4614-999 (403) الهاتف: اتصل على رقم   •
 riyazkhawaja5@gmail.com اإللكتروني:

 

 صناديق الطعام منخفضة التكلفة: 

 برنامج مطبخ المجتمع في كالجاري

 ( للمنظمات ) Spinz-A-Roundبرنامج   •

o أن تصبح جهات مستفيدة من اإلنتاج الطازج والخبز واألصناف الغذائية   لمنظمات يمكن ل

 اإللكتروني:األخرى عن طريق اتباع التوجيهات الواردة على الموقع 

https://www.ckpcalgary.ca/program-services/spinz-a-round   

 

 )لألفراد واألسر(     Good Food Boxجوود فوود بوكس  •

o دوالًرا على   35دوالًرا و   30دوالًرا و   25كلفة منخفضة )سلة فواكه وخضراوات بت

 حسب حجم الصندوق( 

o  :بريد إلكترونيgfb@ckpyyc.ca    :3780-538 (403) أو هاتف 

 

 Fresh Routes Food Basketsفريش روتس من  سالل الطعام 

سالل أكبر  دوالًرا تشمل البيض والخبز والفواكه والخضروات )تتوافر  15سالل طعام بمبلغ   •

 حجًما حسب الطلب(، ويشمل ذلك خدمة التوصيل 

o  سوف تتوافر في أقرب فرصة اختيارات مالئمة ثقافيًا 

 نموذج طلب التوصيل على الموقع اإللكتروني:   •

/request-https://freshroutes.ca/delivery 

 إذا احتجت إلى مساعدة في استكمال النموذج، اتصل بالسيدة/ هناء على رقم:  •

 (BC بريتش كولومبيامقاطعة  برقم من محمولهاتف  تستخدم ةالمتطوعملحوظة: )500-4214 (250)  
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