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� غذایی   دس�ت
 

 ـــع غذا، آزما�ش و خدمات �و�س توز�ــــع  services.htm-http://www.acgov.org/maps/foodدر آدرس  19-آالمدا کانیت در طول کوو�د با استفادە از نقشه توز�ـ
 خود را پ�دا کن�د. 

گ
 غذا در نزد�� محل زند�

 واقع در و�سا�ت دف�ت آموزش آالمدا کانیت را پ�دا کن�د.  غذا بر اساس ناح�ه �و�س : سال 18های غذایی مدرسه برای کودکان تا وعدە 
  :کد�سیت �ا� ا�االت متحدە از ط��ق سا�ت اپل�ک�شن قابل دانلود  منابع غذایی را ب�اب�د/https://foodfinder.us 

 
 

 ها / صالح�ت�ادداشت روز/ساعت خدمات شدەخدمات ارائه  آدرس خدمات و�سا�ت و اطالعات تماس:  سازمان

بانک غذایی جامعه 
 آالمدا کانیت 

 و�سا�ت
•  https://www.accfb.org/g

/food-et 
 تلفن

• (510) 635-3663 

خط کمک غذایی و کمک در  
 Cal Freshدرخواست 

 جمعه:  –دوشنبه 
 بعد از ظهر 4:00 -صبح  8:00

ن  •  . آالمدا کانیت سا�ننی

کل�سای اسق�ف همه 
ف (  All Saintمقدسنی

Episcopal 
Church(  

 و�سا�ت
• https://saintsalive.net/so

/ministries-cial 
 تلفن
• (510) 569-7020 

911 Dowling Blvd. 
San Leandro, CA 

94577 

تح��ل غذا در انبارهای غذایی کنار 
 .  خ�اباین

ن شنبه هر ماە از  ن و سومنی اولنی
بعد از  1:00صبح تا  11ساعت 

 ظهر

ن  • و  سان لئاندروسا�ننی
ف آالمدا کانیت سایر   سا�ننی

ن کارت  • شناسایی در اولنی
 نام. مراجعه برای ثبت

 و�سا�ت بانک غذایی آالمدا سییت 
• https://www.alamedafood

/bank.org 
 تلفن
• (510) 523-5850 

650 W Ranger Ave 
Suite D Alameda, 

CA 94501 

 4:00بعد از ظهر تا  MWF 12:00 توز�ــــع به صورت خدمات سوارە
 بعد از ظهر

Bus line 96 

ن  •   آالمدا سییت سا�ننی
کارت شناسایی و مدرک  •

 آدرس الزا� است. 
فرم پذیرش آنالین تکم�ل  •

 شود. 
  �ک بار مراجعه در هفته.  •

  

http://www.acgov.org/maps/food-services.htm
https://www.acoe.org/page/989
https://www.acoe.org/page/989
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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آدرس  و�سا�ت و اطالعات تماس:  سازمان
 خدمات

 ها / صالح�ت�ادداشت روز/ساعت خدمات خدمات ارائه شدە

غذایی شبکه 
 برکر�

 و�سا�ت
•  https://berkeleyfoodnet

/work.org 
 تلفن
• (510) 616-5383 

1925 9th St., 
Berkeley (لطفا از  

سمت پارکینگ 
 ساختمان وارد ش��د)

-صبح 10:00پنجشنبه، -دوشنبه محلانبار غذا در 
 بعد از ظهر 2:00

 6:30-5:00دوشنبه و چهارشنبه، 
 بعد از ظهر

 بعد از ظهر.  12 -صبح  10ها، شنبه 
و�سا�ت را برر� کن�د �ا تماس 

�د تا از برنامه تعط�الت و  بگ�ی
ات ساعات کاری انبار مواد  تغی�ی

 غذایی مطلع ش��د. 

ن  • . و  برک�سا�ننی  آلبایف
اساس ن�ازهایی هستند همه بر  •

 که خود فرد گزارش دادە است. 
 . �کبار مراجعه در هفته •

2701 Martin 
Luther King Jr. 
Way, Berkeley 

ن  انبار س�ار آ�اد� فین برک� ن سه و دومنی شنبه ماە، چهارمنی
 بعد از ظهر 4تا  2:30ساعت 

 برک� جنویب خدمت به منطقه 

  1980 Allston 
Way, Berkeley 

 .MLK, Jrدر ورودی 
Way  رو�روی مس�ی

Bancroft  ن بنی
ن  های ورز�ش و زمنی

 Gساختمان 

ستان برک� ن   انبار س�ار دب�ی ن سه اولنی  4-3شنبه هر ماە و سومنی
 بعد از ظهر

 رساین به منطقه مرکزی برک�خدمات

س�ستم تلفیف اص� 
�ت   اوکلند �ش

 تلفن
• (510) 569-6369 

1909 73rd Ave. 
Oakland, CA 

 4:00صبح تا  10:00جمعه، -دوشنبه انبار غذایی 
 بعد از ظهر

ف آالمدا کانیت  •  سا�ننی
 به کارت شناسایی ن�از ن�ست •
ای �ک بار غذا توان�د هفته� •

�د.   بگ�ی

 Homiesمغازە 
Empowerment 

FREEdom  اوکلند
�ت   �ش

 و�سا�ت: 
• http://www.homiesempo

/werment.com 
 تلفن
• (510) 485-2224 

7631 MacArthur 
Blvd, Oakland 

انبار غذا، لوازم آرا��ش 
، پوشک، ش�ی خشک  بهداشیت

محصوالت تازە، غذاهای 
کن�و شدە، پوشک و لوازم 

 آرا��ش بهداشیت 

ن  • بعد از ظهر 3-صبح 10ها شنبهسه  منطقه حوزە خلیجسا�ننی

https://berkeleyfoodnetwork.org/
https://berkeleyfoodnetwork.org/
https://berkeleyfoodnetwork.org/
http://www.homiesempowerment.com/
http://www.homiesempowerment.com/


 
Alameda County Health Care Services Agency  Colleen Chawla, Director 
Public Health Department Kimi Watkins-Tartt, Director 
www.acphd.org Nicholas Moss, MD, Health Officer 

Public Health Department: Main Line (510) 267-8000  COVID-19 Information: (510) 268-2101   
COVID-19 Vaccine Appointments: (510) 268-4829 

 
 

: روز به   4از  3صفحه  1/05/2022رساین

 کل�سای متحد 
 مسیح عدن

 و�سا�ت: 
• https://www.edenucc.c

-para-om/comida
cherryland 

 تلفن
• (510) 582-9533 

21455 Birch 
Street, 
Hayward, CA, 
94541 

  انبار غذایی 
 خدمات غذایی اضطراری 
  :س است تح��ل غذا در دس�ت

موجود در و�سا�ت را  فرمبا�د 
 تکم�ل کن�د. 

  منابع انبار غذایی 

ن  ن چهارشنبه  دومنی ماە از و چهارمنی
 4:00بعد از ظهر تا  1:30ساعت 

بعد از ظهر �ا تا زماین که غذا تمام 
 شود. 

برای تماس اضطراری در رابطه با 
�د:   غذا با شمارە ز�ر تماس بگ�ی

510-582-9533 

 خدمات سوارە •

  
 ها / صالح�ت�ادداشت روز/ساعت خدمات خدمات ارائه شدە آدرس خدمات و�سا�ت و اطالعات تماس:  سازمان

Hope for the Heart 
 توز�ــــع مواد غذایی  -

 مرکز
 
 

 و�سا�ت: 
•  http://www.hope4thehe

/art.org 
 تلفن: 

• 9721-689 )510( 

22035 
Meekland Ave. 
Hayward, CA 
94541 

بعد از  01:30 : شنبه و پنجشنبهسه غذایی توز�ــــع مواد 
 ظهر

ن   صبح 7:30شنبه ماە ساعت  سومنی

کارت شناسایی و مدرک  •
 م��وط به محل سکونت. 
 گوا� تولد کودک برای پوشک

ل�گ داوطلبان 
)LOV( 

 و�سا�ت
• www.lov.org 

 تلفن
• (510) 793-5683 

 ا�م�ل: 
• LOV@lov.org 

8440 Central 
Ave. نیوآرک 

  انبار غذایی 
  تح��ل موادغذایی فاسد �شدین

ل.  ن  درب م�ن

صبح تا  9:00 دوشنبه تا پنجشنبه: 
 بعد از ظهر.  3:30

 : ن ) 510( 1 تماس جهت تح��ل �ا گرفنت
793-5683 

ف��مانت، رساین به خدمت •
 . یونیون سییت  و نیوآرک

بدون ن�از به کارت  •
 شناسایی 

توان �ک بار در ماە غذا � •
 ته�ه کرد. 

بانک غذایی 
-Triداوطلبان 

City  

 و�سا�ت: 
• -http://www.tri

cityvolunteers.org/se
/rvices 

 تلفن
• (510) 793-4583 

37350 Joseph 
Street 
Fremont, CA 
94536 

 3 -صبح  9:30جمعه  -دوشنبه  انبار غذایی 
 بعد از ظهر

ن  • یونیون ،ف��مانتسا�ننی
 . نیوآرک ،سییت 

نام با�د برای برنامه ثبت •
 کرد. 

 �کبار مراجعه در هفته •
ن  •  کارت شناسایی برای اولنی

 بازد�د مورد ن�از است. 

  

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/
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-Triانبار غذایی 
Valley Heaven 

 و�سا�ت
• http://www.trivalleyha

help.html-ven.org/get 
 تلفن: 

• (925) 449-1664 

418 Junction Ave. 
Livermore, CA 
94550 
 Mar کلیسای)
Thoma ) 

 4:00تا  01:00جمعه، -دوشنبه انبار غذایی 
 بعد از ظهر

، منطقه • ف لیورمور، دو�لنی
انتون ف   پل�ی

 کارت شناسایی الزا� است.  •
توان�د �ک بار در هفته � •

 موادغذایی در�افت کن�د. 

بخش هیوارد 
 جنویب 

 و�سا�ت
•  http://southhaywardpar

/pantry-ish.org/food 
 تلفن

(510) 785-3663 

27287 Patrick 
Avenue, 
Hayward, CA 
94544-4405 

شنبه، پنجشنبه و دوشنبه، سه خدمات سوارە انبار غذایی 
بعد از  4:00تا  2:00 جمعه: 

 ظهر

ن  • و ، هیوارد CVسا�ننی
 یونیون سییت 

کارت شناسایی و مدرک آدرس  •
 الزا� است. 

 

http://www.trivalleyhaven.org/get-help.html
http://www.trivalleyhaven.org/get-help.html
http://southhaywardparish.org/food-pantry/
http://southhaywardparish.org/food-pantry/
http://southhaywardparish.org/food-pantry/

