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الوصول إلى الغذاء





حدد موقع خدمة توزيع األغذية بالقرب من عنوانك باستخدام خريطة توزيع واختبار وخدمات توزيع األغذية في مقاطعة أالميدا بسبب فيروس كورونا المستجد على موقع
http://www.acgov.org/maps/food-services.htm
وجبات مدرسية لألطفال حتى سن الثامنة عشرة ( :)18ابحث عن خدمة الوجبات حسب المنطقة الواقعة على موقع مكتب التعليم بمقاطعة أالميدا.
ابحث عن موارد غذائية :الرمز البريدي عبر الواليات المتحدة من خالل موقع  APPالقابل للتنزيل https://foodfinder.us/
معلومات الموقع واالتصال:

المنظمة

بنك طعام مجتمع مقاطعة
أالميدا (أالميدا كونتي
كوميونيتي فود بنك)

الموقع اإللكتروني
• https://www.accfb.org
/g et-food/
رقم الهاتف
• (510)635-3663

كل كنيسة القديس
األسقفية (أول سينت
ابيسكوبال تشيرش)

الموقع اإللكتروني
• https://saintsalive.n
et/ social-ministries/
رقم الهاتف
• (510) 569-7020
الموقع اإللكتروني
• https://www.alamedafo
o dbank.org/
رقم الهاتف
• (510) 523-5850

بنك الطعام لمدينة أالميدا

عنوان
الخدمة (الخدمات)

911 Dowling
Blvd. San
Leandro, CA
94577
650 W Ranger
Ave Suite D
Alameda, CA
94501

الخدمات ال ُمقدمة

المالحظات /األهلية

أيام /أوقات الخدمة

خط المساعدة الغذائية واالستغاثة
على تطبيق Cal Fresh

من اإلثنين حتى
الجمعة :من  9صبا ًحا
حتى  4مسا ًء

•

الحصول على الطعام في
الرصيف.

يوم السبت ،األول والثالث من كل
شهر من الساعة  11:00صبا ًحا
حتى  1:00مسا ًء

• سان لياندرو وغيرها
سكان ُمقاطعة أالميدا.
• يجب تسجيل هوية
الزيارة األولى.

التوزيع من خالل محرك األقراص

من الساعة  12:00صبا ًحا حتى
 4:00مسا ًء
خط الحافالت رقم 96

•
•
•
•
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مقاطعة أالميدا
سكان.

مدينة أالميدا
سكان
مطلوب إثبات الهوية
وإثبات العنوان.
أكمل استمارة التقديم عبر
اإلنترنت.
زيارة واحدة كل أسبوع.
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معلومات الموقع واالتصال:

المنظمة

شبكة الغذاء بيركلي
(بيركلي فود
نيتورك)

الموقع اإللكتروني
• https://berkeleyfoo
dnet work.org/
رقم الهاتف
• (510)616-5383

منطقة شرق
أوكالند

رقم الهاتف
• (510) 569-6369

متجر Homies
Empowerment
 FREEdomفي شرق أوكالند

الموقع اإللكتروني
• http://www.homiesem
p owerment.co/
رقم الهاتف
• (510)542-9993

ver: 06-21-2021

عنوان الخدمة
(الخدمات)
1925 9th St.,
Berkeley

2701Martin
Luther King
Jr. Way
1909 73rd Ave.
Oakland, CA

7631 MacArthur
Blvd, Oakland
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الخدمات ال ُمقدمة

مخزن الطعام في الموقع

مخزن متنقل ألكاديمية بيركلي
الفنية

المالحظات/
األهلية
.

أيام /أوقات الخدمة

من الساعة  10:00صبا ًحا حتى
الساعة  2:00مسا ًء (اإلثنين -
الخميس) .من الساعة  5:00حتى
الساعة  7:00مسا ًء (اإلثنين
والثالثاء).
يوم السبت ،األول والثالث من كل
شهر من الساعة  10صبا ًحا حتى
 12مسا ًء.
تحقق من الموقع اإللكتروني أو
اتصل للحصول على تقويم
العطالت والتغييرات في
ساعات تخزين الطعام.
الثالثاء الثاني والرابع من كل شهر -2
 4مسا ًء

مخزن الطعام

اإلثنين  -الجمعة من  10صبا ًحا حتى
 4مسا ًء

مخزن طعام ،أدوات نظافة،
حفاضات ،حليب أطفال

أيام الثالثاء من  10صبا ًحا حتى 4
مسا ًء

FOOD ACCESS RESOURCE LIST

•
•

•

سكان بيركلي
وألباني.
كل ذلك على
أساس الحاجة
عنها
ال ُمبلَّغ
ذاتيًا.
زيارة واحدة كل
أسبوع.

يخدم منطقة جنوب
بيركلي
• سكان مقاطعة
أالميدا
• إثبات الهوية غير
مطلوب
• يُمكن الحصول على
الطعام مرة
واحدة في
األسبوع.
• منطقة باي
سكان
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من خالل

•

األربعاء الثاني والرابع من كل شهر
4:00  مسا ًء حتى1:30 من الساعة
مسا ًء لحين نفاد الطعام
لالتصال للحصول على الطعام في
510-582- :حاالت الطوارئ
9533

FOOD ACCESS RESOURCE LIST

 خدمة طعام 21455 Birch
 الطوارئ مخزن الغذاء Street,
 تتوافر خدمة توصيل Hayward, CA,
94541
 يجب إكمال:الطعام
النموذج على الموقع
.اإللكتروني
 مصادر مخزن الطعام
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:الموقع اإللكتروني
https://www.edenucc.
•
com/comida-paracherryland
رقم الهاتف
(510) 582-9533 •

كنيسة عدن المتحدة للمسيح

ver: 06-21-2021
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المنظمة
األمل في القلوب
مركز توزيع الطعام

رابطة
(لوف)

المتطوعين

معلومات الموقع واالتصال:
الموقع اإللكتروني
• http://www.hope4the
he art.org/
رقم الهاتف:
• (510)689-9721
الموقع اإللكتروني
• www.lov.org
رقم الهاتف
• (510)793-5683
البريد اإللكتروني:
• LOV@lov.org
الموقع اإللكتروني:
http://www.tri- 
cityvolunteers.org/s
ervices/
رقم الهاتف
(510)793-4583 

عنوان الخدمة
(الخدمات)
22035
Meekland Ave.
Hayward, CA
94541

الخدمات ال ُمقدمة
توزيع الطعام

 ❖ 8440 Central Ave.مخزن الطعام
 ❖ Newarkتوصيل المواد الغذائية
غير القابلة للتلف إلى
المنزل.

أيام /أوقات الخدمة
الثالثاء والخميس1:30 :
مسا ًء
السبت الثالث من كل شهر في الساعة
 7:30مسا ًء

• إثبات الهوية
واإلقامة.
شهادة ميالد الطفل

اإلثنين والثالثاء :من  9صبا ًحا حتى
 3:30مسا ًء
للتوصيل أو االتصال1 (510) :
793-5683

•

تخدم فريمونت
ونيوارك
مدينة يونيون (يونيون
سيتي).
الهوية غير مطلوبة
يمكن الحصول
عليها مرة واحدة كل
شهر.
سكان فريمونت ،يونيون
سيتي ،نيوارك.
يجب التسجيل في
البرنامج
زيارة واحدة كل أسبوع
الهوية مطلوبة في الزيارة
األولى.

•

ليفرمور ،دبلن،
منطقة بليسانتون
الهوية مطلوبة
يمكن تَسلُّم البقالة
مرة واحدة في
األسبوع.

•

سكان هايوارد
ويونيون سيتي
مطلوب إثبات الهوية وإثبات
العنوان.

•
•
37350 Joseph
Street
Fremont, CA
94536

مخزن الطعام

الثالثاء  -الجمعة
من  9:30صبا ًحا حتى  3مسا ًء

تراي فالي
مخزن طعام السماء
(هيفن فود بانتري)

الموقع اإللكتروني
http://www.trivalleyha

ven.org/get-help.html
رقم الهاتف:
(925)449-1664 

418 Junction Ave.
Livermore,
CA 94550
(مار ثوما تشيرش)
كنيسة مار ثوما

مخزن الطعام

اإلثنين حتى الجمعة من الساعة 1:00
حتى  4:00مسا ًء

جنوب هايوارد باريش

الموقع اإللكتروني
• http://southhaywar
dpar ish.org/foodpantry/
رقم الهاتف
(510)785-3663

27287 Patrick
Avenue, Hayward,
CA 94544-4405

مخزن الطعام  -أيام

اإلثنين والثالثاء والخميس والجمعة:
 2:00حتى الساعة 4:00
مسا ًء

بنك طعام المتطوعين
تراي سيتي

ver: 06-21-2021

المالحظات /األهلية

•
•
•
•

•
•
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