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 الحصول ع� الغذاء

 
 ـــع الغذاء بالقرب من عنوانك  باستخدام خ��طة مقاطعة ألم�دا لخدمات توز�ــــع الغذاء واختبارات كوف�د ع� الموقع حدد موقع خدمة توز�ـ

http://www.acgov.org/maps/food-services.htm 19  
  ي المدرسة حىت سن

ي مقاطعة  موقع مكتبع�   خدمة الوجبات حسب المنطقةابحث عن  : 18وجبات األطفال �ف
 ألم�دا. التعل�م �ف

  :ل  اع�� ع� موارد الغذاء� ف ي جميع أنحاء الوال�ات المتحدة من خالل موقع هذا التطبيق القابل للت�ف
�دي �ف  https://foodfinder.us/ الرمز ال�ب

 
 

ي ومعلومات  المؤسسة
ويف الموقع اإلل��ت

 االتصال: 
عنوان الخدمة 

 (الخدمات)
 المالحظات/األهل�ة أ�ام/أوقات الخدمة المقدمةالخدمات 

مخزن الغذاء 
ي مقاطعة 

المجتم�ي �ف
 ألم�دا

 الموقع
• https://www.accfb.org/

/food-et g 
 هاتف

• )510 (635-3663 
 

ي  
المساعدة من خالل الخط الهات�ف

 “كال وتطبيق "ف��ش  
ف إ�   من          الجمعة:  االثنني

 حىت  09:00
�
 ظهرا�  04:00صباحا

  . مقاطعة ألم�دا  سكان •

ف    كن�سة جميع القد�سني
  األسقف�ة

 الموقع
• https://saintsalive.net/

/ministries-social 
 هاتف

• )510 (569-7020 

911 Dowling Blvd. 
San Leandro, CA 

94577 

 مخزن الغذاء �سل�م من الباب. 
 

السبت األول والثالث من كل شهر   
 وحىت  11:00من 

�
 01:00صباحا

 ظهرا� 

 وسكان سكان سان ل�اندرو •
  مقاطعة ألم�دا اآلخرون 

ي  •
ال��ارة األو� اله��ة �ف

   للتسج�ل

ي مدينة 
بنك الغذاء �ف

 ألم�دا
 الموقع

• https://www.alamedafoo
/dbank.org 
 هاتف

• )510 (523-5850 

650 W Ranger Ave 
Suite D Alameda, 

CA 94501 
 

ف واألر�عاء  التوز�ــــع من داخل الس�ارة والجمعة من أ�ام االثنني
 ظهرا�  4:00وحىت  12:00

 96رقم  لةالحاف

  مقاطعة ألم�دا سكان •
مطلوب اله��ة و�ثبات  •

 العنوان. 
امأل استمارة المعلومات  •

نت.    األول�ة ع� االن�ت
ي األسب�ع.  •

  ز�ارة واحدة �ف
 

https://www.acoe.org/page/989
https://www.acoe.org/page/989
https://foodfinder.us/
https://foodfinder.us/
https://www.accfb.org/get-food/
https://www.accfb.org/get-food/
https://www.accfb.org/get-food/
https://saintsalive.net/social-ministries/
https://saintsalive.net/social-ministries/
https://www.alamedafoodbank.org/
https://www.alamedafoodbank.org/
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ي ومعلومات  المؤسسة
ويف الموقع اإلل��ت

 االتصال: 
عنوان 

الخدمة 
 (الخدمات)

 المالحظات/األهل�ة أ�ام/أوقات الخدمة الخدمات المقدمة

ي 
شبكة الغذاء �ف

ك�ي   ب�ي
 الموقع

• https://berkeleyfoodne
/work.org t 
 هاتف

• )510 (616-5383 
 
 
 
 
 

 

1925 9th St., 
ك�ي (ير�ب الدخول  ب�ي

من جانب موقف 
(  الس�ارات بالمبىف

 موقع مخزن الغذاء
 
 
 
 
 

ف للخم�س    10:00من االثنني
�
 -صباحا

  ظهرا�  02:00
ف واألر�عاء من أ�ام   05:00االثنني

  مساًء.  6:30وحىت 
ا 10:00السبت    02:00 -صباح�

  .  ظهرا�
ي 

ويف اتصل أو راجع الموقع االل��ت
للتحقق من مواع�د أ�ام العطل 

ي ساعات افتتاح مخازن 
ات �ف والتغي�ي

  الغذاء. 
 

ك�ي سكان  • ي  ب�ي
  . وألبايف

تعتمد جم�عها ع� االحت�اجات  •
غ عنها ذات�ا. 

�
 المبل

ي األسب�ع.  •
 ز�ارة واحدة �ف

2701 Martin 
Luther King Jr. 
Way, Berkeley 

ي األ�اد�م�ة 
مخزن الغذاء المتنقل �ف

ك�ي  ي ب�ي
 التقن�ة �ف

ي والرابع من كل شهر،   
الثالثاء الثايف

 ظهرا�  04:00 - 02:30من 
ك�ي �خدم   منطقة جنوب ب�ي

  1980 Allston Way, 
Berkeley 

عند البوابة ع� ط��ق 
MLK Jr  مقابل ط��ق

ف  بانكروفت، بني
المالعب ال��اض�ة 

 Gوالمبىف 

ي ثان��ة 
مخزن الغذاء المتنقل �ف

ك�ي    ب�ي
الثالثاء األول والثالث من كل شهر، 

 ظهرا�  04:00 - 03:00
ك�ي   �خدم منطقة وسط ب�ي

ق  س��تش بورد �ش
 أوكالند

 هاتف
• )510 (569-6369 

1909 73Ave.  rd

Oakland, CA 
ف للجمعة  مخزن الغذاء   10:00االثنني

�
 -صباحا

 ظهرا�  04:00
 سكان مقاطعة ألم�دا •
 اله��ة غ�ي مطل��ة •
ي  •

استالم الغذاء مرة واحدة �ف
   األسب�ع. 

 
مخزن الح��ة 

ي 
ف األها�ي �ف لتمكني

ق أوكالند  �ش

 الموقع
• http://www.homiesemp

/owerment.com 
 هاتف  
• )510 (485-2224  

7631 MacArthur 
Blvd, Oakland 

مخزن غذاء ومستلزمات الحمام 
 أطفال وحل�بوحفاضات 

خضار طازجة ومعلبات 
 وحفاضات ومستلزمات الحمام

  10الثالثاء 
�
 سكان  منطقة الخليج •  ظهرا�  3 -صباحا

https://berkeleyfoodnetwork.org/
https://berkeleyfoodnetwork.org/
https://berkeleyfoodnetwork.org/
http://www.homiesempowerment.com/
http://www.homiesempowerment.com/
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 المسيح إ�دنكن�سة   
 يونايتد

 الموقع
• https://www.edenucc.

-para-com/comida
cherryland 

 هاتف
• )510 (582-9533 

 

21455 Birch 
Street, 

Hayward, CA, 
94541 

 مخزن الغذاء 
  ي حاالت

خدمة الغذاء �ف
 الطوارئ

  متوفر: �جبتوص�ل الغذاء 
 ع� الموقع.  النموذجإ�مال 

 موارد مخازن الغذاء 
 

ي والرابع من كل شهر   
األر�عاء الثايف
ظهرا� أو  4:00 - 1:30من الساعة 

  حىت نفاذ الغذاء. 
ي حالة الطوارئ 

لطلب الغذاء �ف
 9533-582-510بالرقم: اتصل 

 

 التسل�م داخل الس�ارة •

  
 عنوان االتصال:  الموقع ومعلومات المؤسسة

الخدمة 
 (الخدمات)

 المالحظات/األهل�ة أ�ام/أوقات الخدمة الخدمات المقدمة

ي القلب
 األمل �ف

 توز�ــــع الغذاء -
 مركز

 
 

 الموقع
• http://www.hope4theh

/art.org e 
  هاتف

• )510 (689-9721 
 

73rd Ave. 
Hayward, CA 

94541 

  ظهرا�  1:30 الثالثاء والخم�س:  توز�ــــع الغذاء
السبت الثالث من كل شهر الساعة  

 صباحا 7:30

 اله��ة و�ثبات اإلقامة.  •
 شهادة م�الد الطفل للحفاضات

ف  رابطة المتطوعني
)LOV( 

 الموقع
• www.lov.org 

 هاتف
• )510 (793-5683 

ي 
ويف  ب��د إل��ت

• LOV@lov.org 
 

73rd Ave. نيوارك  مخزن الغذاء  
  توص�ل الغذاء غ�ي القابل للتلف

 للمنازل. 

ف إ� الخم�س:  من الساعة  من االثنني
.  3:30صباحا حىت  9:00  ظهرا�

-1 للتوص�ل أو االستالم ير�ب االتصال: 
510 (793-5683 

 

 ف��مونت ونيوارك�خّدم  •
  . و�ونيونيون سيىت 

 اله��ة غ�ي مطل��ة •
استالم الغذاء مرة واحدة  •

ي الشهر
  �ف

 

بنك الغذاء متطو�ي 
 المدن الثالث

 الموقع
• -http://www.tri

cityvolunteers.org/s
/ervices 

 هاتف  
• )510 (793-4583 

 

37350 Joseph 
Street 

Hayward, CA 
94536 

الجمعة من الساعة  –الثالثاء  مخزن الغذاء
 3صباحا حىت الساعة  9:30
 .  ظهرا�

يونيون  ،ف��مونتسكان  •
ي 

 . نيوارك ،سيىت
�جب التسج�ل للحصول  •

نامج.   ع� ال�ب
ي األسب�ع •

 ز�ارة واحدة �ف
ي أول  •

اله��ة مطل��ة �ف
 ز�ارة. 

ي 
مخزن الغذاء �ف

 تراي فا�ي ه�فن
 الموقع

• http://www.trivalleyha
help.html-ven.org/get 

 هاتف
• )925 (449-1664 

73rd Ave. 
Hayward, CA 

94550  
 (كن�سة مار توما)

 

ف للجمعة  مخزن الغذاء   10:00االثنني
�
 -صباحا

 ظهرا�  04:00
دبلن، ل�فرمور، منطقة   •

  بل�سانتون
 اله��ة مطل��ة.  •
ي  •

استالم البقالة مرة �ف
  األسب�ع

https://www.edenucc.com/comida-para-cherryland
https://www.edenucc.com/comida-para-cherryland
https://www.edenucc.com/comida-para-cherryland
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1SRIfjw6WE1MomQ9qWp_EdegxW9rIjUJpgAvUQlwUb7_oPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1SRIfjw6WE1MomQ9qWp_EdegxW9rIjUJpgAvUQlwUb7_oPg/viewform
https://www.edenucc.com/comida-para-cherryland
http://www.hope4theheart.org/
http://www.hope4theheart.org/
http://www.hope4theheart.org/
http://www.lov.org/
mailto:LOV@lov.org
http://www.tri-cityvolunteers.org/services/
http://www.tri-cityvolunteers.org/services/
http://www.tri-cityvolunteers.org/services/
http://www.trivalleyhaven.org/get-help.html
http://www.trivalleyhaven.org/get-help.html
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جنوب هايوارد 
 بار�ش

 الموقع
• http://southhaywardpa

/pantry-ish.org/food r 
 هاتف

)510 (785-3663 

27287 Patrick 
Avenue, Hayward, 

CA 94544-4405 

ي الس�ارة
ف والثالثاء والخم�س   مخزن الغذاء التسل�م �ف االثنني

حىت  2:00من الساعة  الجمعة: 
 ظهرا 4:00

ي  هايوارد سكان  •
و�ونيون �ي �ف

ي 
 سيىت

مطلوب اله��ة و�ثبات  •
  العنوان. 

 

 

http://southhaywardparish.org/food-pantry/
http://southhaywardparish.org/food-pantry/
http://southhaywardparish.org/food-pantry/

