عشاء عيد الميالد
هدايا ودعم باالغذية لموسم األعياد

وجبات عيد الميالد المجانية مفتوحة للجميع!!
عشاء الراعي الصالح ومدينة العجائب الميالدية
االحد 15 ،كانون االول 2019
تفتح االبواب الساعة  1:30بعد الظهر
يقدٌم العشاء الساعة الثالثة بعد الظهر
مركز مؤتمرات هاميلتون
1 Summers Lane, Hamilton

هاملتون فود شير

تسجيل عيد
الميالد
2019

عشاء عيد الميالد Mission Services
االحد 22 ،كانون االول 2019
309 James Street North, Hamilton
راجع  Mission-Services.comلالوقات

عشاء عيد الميالد Salvation Army
االربعاء 25 ،كانون االول 2019
94 York Boulevard, Hamilton
الجلوس الساعة  12ظهرا ً والواحدة بعد الظهر

AL
ND

عن السجل
Assistance pour repas et banque alimentaire gratuits

durant les vacances:
بمناسبة األعياد ،بنك غذائي مجاني ومساعدة بالوجبات
الغذائية:
مرکز غذايی رايگان (مجانی ) و کمک غذايی در روزهای
رخصتی (تعطيالت) :
د خوراکه موادو مجانی بانک د رخصتيو په مراسمو کی :

HamiltonFoodShare.org

سجل عيد الميالد يوفر قائمه من الدعم المتاحة في مدينه هاميلتون
للمساعدة في ضمان أكبر عدد ممكن من الناس سوف تكون قادره علي
يتم التنسيق من قبل مدينه هاميلتون  ،هاميلتون .التمتع بعيد الميالد
.حصة الغذاء ،وشبكه الغذاء في حاالت الطوارئ العاملة في هاميلتون
يتوجٌب على األشخاص الذين يحتاجون إلى مساعده ان يتقدموا بطلب
إلى أحدي الوكاالت المدرجة في القائمة .التفاصيل الكاملة متوفرة على
http://www.hamilton.ca/ChristmasRegistry,
hamiltonfoodshare.org
أو عن طريق االتصال بالوكاالت .تخضع المعلومات الداخلية للتغيير
.دون اشعار مسبق

الوكاالت المشاركة
The Salvation Army
& Community
Family Services
Hamilton
80 Bay St. N.
Hamilton
905.540.1888

Good Shepherd
Venture
Centre
155 Cannon St. E.
Hamilton
905.972.9485

Mission Services
of Hamilton
196 Wentworth St. N.
Hamilton
905.528.4212

Wesley Holiday
Store
Pioneer Memorial
United Church
1974 King St. E.
Hamilton
905.528.5629

St. Matthew’s House
414 Barton St. E.
Hamilton
905.523.5546 ext.260

Neighbour to
Neighbour Centre
28 Athens St.
)باالسفل( Hamilton
905.574.1334
ext.300

The Salvation Army
Community & Family
Services Dundas
150 King St. W.
Dundas
905.627.0572

Ancaster
Community
Services
300 Wilson St. E.
Ancaster
905.648.6675
Stoney Creek
Community Food
Bank
605 Highway #8
الباب ( Stoney Creek
)الخلفي
905.643.2090

يمكنك الحصول على

سجل مع

كيفية التسجيل

ما تحتاجه

شخصيا من يوم الثالثاء  1أكتوبر  ،حتى يوم الجمعة  29نوفمبر  ،أو حتى نصل
إلى قدره التسجيل مزيد من التفاصيل عال الرابط
 info@gsch.caاو oodshepherdcentres.ca

بطاقة مشروع او بطاقة تعريف لألعضاء .إثبات
العنوان والدخل وبطاقة تعريف لغير األعضاء

البقالة  ،ولعب األطفال لالعمار ، 12-0
والهدايا للشباب الذين تتراوح أعمارهم -13
16.

Good Shepherd Venture
Centre
هاميلتون  ،هاميلتون ماونتن  ،ستوني كريك ،

شخصيا من  1أكتوبر  30 -نوفمبر  ،االثنين  ،الثالثاء  ،الخميس والجمعة من
الساعة  9:00صبا ًحا إلى الساعة  12:30مسا ًء .األربعاء  9:00ص 12:00 -

بطاقة تعريف لجميع افراد االسره .إثبات الدخل
والعنوان

سالل عيد الميالد للعائالت والبالغين العزاب
 ،بما في ذلك هدايا لألطفال  18وما دون

.

دونداس  ،أنكاستر
Mission Services of Hamilton
جميع سكان هاملتون

.

م و  1:00م  3:00 -م
 christmascare@missionمزيد من التفاصيل عال الرابط mission-services.com.او services.com
شخصيا في عام  1974شارع كينغ شرق ،من  3إلى  6ديسمبر  ،من الساعة
 10:00.صبا ًحا وحتى  4:00مسا ًء
 wesley.caمزيد من التفاصيل على

بطاقة تعريف لجميع افراد االسره .إثبات
الدخل والعنوان

اختيارك من الطعام والهدايا لألطفال والشباب
والكبار في كل منزل

Wesley Holiday Store
جميع سكان هاملتون

شخصيا  1أكتوبر  29 -نوفمبر  9:30 ،صبا ًحا  11:45 -صبا ًحا و 1:00
صبا ًحا إلى  11:45صبا ًحا 9:30مسا ًء  3:30 -مسا ًء  ،ما عدا الخميس وهو
فقط

بطاقة تعريف لجميع افراد االسره .إثبات الدخل
والعنوان ،اإليجار/إيصاالت الرهن العقاري

الطعام للعائالت والبالغين العزاب .هدايا
لألطفال  16وما دون الذين يعيشون بشكل
دائم مع شخص بالغ

& Salvation Army Community
Family Services Hamilton
هاملتون و ستوني كريك

مزيد من .اتصل بالرقم  5546-523-905تحويلة 260 .لحجز موعد
أو  stmatthewshouse.caالتفاصيل في
christmas@stmatthewshouse.ca.

بطاقة تعريف لجميع افراد االسره .بيان الدخل
والعنوان

سالل عيد الميالد للعائالت وكبار السن  ،بما
في ذلك الهدايا لألطفال تحت  16ودعم
.لوجبات العطالت

St. Matthew’s House
هاميلتون السفلي والطرف الشرقي
كبار السن واألسر مع أطفال فقط

شخصيا من  30سبتمبر  21 -ديسمبر مزيد من التفاصيل على
 foodbank@n2ncentre.com.أو n2ncentre.com

بطاقة تعريف ودليل علي العنوان في الجبل لجميع
افراد االسره .إثبات الدخل لجميع افراد االسره البالغين
من العمر  18سنه أو أكثر

ما يقارب  10أيام من البقالة وكذلك حلوى
ومواد لتحضير وجبة موسمية .هدايا
لألطفال بعمر  10سنوات واقل

Neighbour to Neighbour
Centre
سكان هاميلتون مع عنوان في الجبل

التسجيل بموعد فقط من  30سبتمبر  26 -نوفمبر  ،بين الساعة  9:00صباحا
و 3:00مسا ًء  ،االثنين والثالثاء فقط .يجب االتصال على 6675-648-905
 ancastercommunityservices.ca.مزيد من التفاصيل في

بطاقة تعريف لجميع افراد االسره .إثبات العنوان.
إثبات المدخول والمصروف

الغذاء والبقالة بطاقات الهدايا .هدايا لألطفال
دون سن 18

شخصيا من  1أكتوبر  29 -نوفمبر ؛ االثنين  -األربعاء  9:30 ،صبا ًحا -
 11:45صبا ًحا  ،الجمعة  9:30صبا ًحا إلى  45 :11صبا ًحا و  1:00مسا ًء -
 3:30مسا ًء

بطاقة تعريف لجميع افراد االسره .إثبات الدخل
والعنوان ،اإليجار/إيصاالت الرهن العقاري

الطعام للعائالت والبالغين العزاب .هدايا
لألطفال  16وتحت الذين يعيشون بشكل دائم
مع الكبار

Ancaster Community
Services
بما في ذلك المناطق الريفية Ancaster,
(Alberton, Copetown,
)Jerseyville, Lynden, Troy
وعناوين محدده علي شارع ماين غرب
The Salvation Army Dundas
سكان دنداس وهاملتون المقيمين غرب
الطريق السريع  .403انكاستر وفالمبورو

ال حاجة للتسجيل .تعال في الفترة من  2إلى  23ديسمبر  ،االثنين  ،األربعاء ،
والخميس من  9:30صبا ًحا إلى  1:00مسا ًء

بطاقة تعريف لجميع افراد االسره .إثبات العنوان في
ستوني كريك .يجب أن يكون لدى العمالء الجدد دليل
دخل

الغذاء واللعب لألطفال  12سنوات وتحت
(إذا كان متوفرا)  ،واإلضافات

Stoney Creek Food Bank
سكان ستوني كريك فقط

