
 واردانمنابع غذایی برای تازه

 های رایگان:برنامه

 (CCISکاتولیک کلگری )تیم پاسخ به بحران خدمات مهاجرت 

 پاسخ به بحران برای پناهندهگان و مهاجران 

 تکمیل فرم ارجاع در آدرس زیر 

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

  تماس بگیرید. 403-978-2972لطفا با شماره  به کمک نیاز دارید،تکمیل فرم اگر برای 

 CCIS ، برای پاسخ به بحران امنیت غذایی، سالمت فکر و جسم، امنیت مسکن، امنیت مالی و

 .تشکیل داده است های پاسخ به بحرانخشونت خانگی، تیم

  ،بسته به نیازCCIS .پشتیبانی مناسبی ارائه خواهد داد 

 (Calgary Food Bank) بانک غذای کلگری

 های غذاییبسته 

 در صورت درخواستهای غذایی خاص )سلیاک ، کلیه و نوزاد( ارائه بسته 

 توانندمی هاآژانس) شوندمی تطبیق داده بودن شرایط واجدمعیارهای  وضعیت، تغییر با 

 (.کنند چک ارجاعپرتال  طریق از را فعلی ایمعیاره

  :( و یا از طریق پرتال آنالین403) 640-8810ارجاع از طریق آژانس 

  :(403) 253-2055ارجاع دادن خود 

 باشد.باز می عصر 7:30صبح تا  8:30های غذایی دوشنبه تا جمعه خط درخواست بسته 

 (Dashmesh Culture Centreمرکز فرهنگی داشمش )

 است. موجود شخصی بهداشتی مواد و فاسد نشدنی غذایی مواد 

 است. موجود نیز گیاهی گرم غذایی هایوعده 

  135تحویل در آدرس Martindale Blvd NE 

  :به آدرس  ل (  یا ایمی403) 590-0970برای اطالعات بیشتر و یا درخواست دلیوری

info@dashmesh.com  

 (Fresh Routesمسیرهای تازه )

 موجود است. رایگان غذایی مواد جعبه محدودی تعداد 

 کنید در لینک زیر را پر موجود فرم اضطراری، غذایی مواد جعبه درخواست برای 

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

 

  ( با حانا تماس 250) 500-4214لطفا با شماره  به کمک نیاز دارید،تکمیل فرم اگر برای

 بگیرید.

 شود.دلیوری ارائه می 
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 (Salvation Armyارتش نجات )

 موجود است. ) غذا به اندازه دو روز(های اضطراری غذا بسته 

 هستند. بهداشتی مواد و فاسدنشدنی غذایی ها شامل موادبسته 

 توانید پوشک، دستمال مرطوب و فرموال درخواست کنید.می 

 شود.دلیوری ارائه می 

  و یا ایمیل به آدرس  403-220-0432تماس باcssinfo@salvationarmycalgary.org 

 (Society of St. Vincent deپل ) د وینسنت سنت انجمن

 های اضطراری غذابسته 

  ایمیلssvp.cdcc.president@outlook.com   403-250-0319یا تماس با 

 (One Voice Albertaآلبرتا یک صدا )

 بدون نیاز به ثبت نام(های غذایی گیاهی )های غذایی و وعدهارایه بسته 

 توانند غذاهای مناسب با فرهنگشان را درخواست کنند و آلبرتا یک های غذایی میگیرندگان وعده

صدا تالش خواهد کرد تا آن را ارائه کند. مواد بهداشتی )شامل پوشک( و لوازم بهداشتی زنانه 

 به جلسات مشاوره کوتاه مدت رایگان ارجاع دهند.توانند باشد. همچنین میقابل ارائه می

 403-671-8272ماس: ِرمی ت 

 ایمیل :helpab@onevoicecanada.org 

 Brown Bagging for Calgary’sبرای کودکان و متقاضیان غذا در کلگری ) ای کیف قهوه

Kids and Food Finder YYC) 

  دالری به هر دانش آموز پایه  30ارایه کارت هدیهK12  در خانواده شما. برای ثبت نام فرم

  را تکمیل کنید.  /https://bb4ck.org/help موجود در آدرس

 ها در جامعه خود به صفحه نوجوانان و خانواده ها ون غذای تازه و ناهار برای بچهبرای گرفت

www.foodfinderyyc.com   مراجعه کنید و یا کلمهfood  318-0232را به شماره-

 کنید. دنبال را هاتکس کنید و دستورالعمل 587

 (Al-Qaim Charity Foundation) القائم خیریه بنیاد

 شود.دلیوری ارائه می .نیازمند افراد یا سالمندان قرنطینه، در افراد برای های غذاییارائه بسته 

  :( یا ایمیل 403) 999-4614تلفنriyazkhawaja5@gmail.com 
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 ی کم هزینه:یهای غذابسته

 Community Kitchen Program of Calgary)برنامه آشپزخانه محلی کلگری )

  ِاسپینز ا( راوندSpinz-A-Round Programبرای آژانس( ) )ها 

o کنندهدریافت سایت،وب در موجود هایدستورالعمل از پیروی با توانندمی هاآژانس 

 شوند. غذایی مواد سایر و نان تازه، محصوالت

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

 

 ( بسته غذایی خوبGood Food Boxبرای افراد و خانواده( ))ها 

o دالر( 35و  30، 25هزینه )بسته به سایز  کم میوه و سبزیجات سبد 

o  ایمیلgfb@ckpyyc.ca  538 (403)-3780با و یا تماس 

 های غذایی مسیرهای تازهبسته

 درخواست صورت در بزرگتر سبدهای) دالری. 15 سبزیجات و میوه نان، مرغ، تخم شامل غذایی سبد

 شود()شامل هزینه تحویل درب منزل می (است موجود

 ها موجود خواهد بود.به زودی غذاهای مناسب با فرهنگ

 request/-https://freshroutes.ca/deliveryسایت: فرم درخواست دلیوری در وب

 تماس بگیرید. 4214-500 (250) با حانا با شمارهاگر برای تکمیل فرم به کمک نیاز دارید، 

 )داوطلب شماره بریتیش کمبیا دارد.(
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