شام کریسمس
هدیه و پشتیبانی از غذا برای فصل

وعده های غذایی رایگان کریسمس باز به همه!
Good Shepherd
شام سرزمین عجایب کریسمس
یکشنبه  ،دسامبر ۲۰۱۹ ، 15
درها ساعت  1:30بعدازظهر باز می شوند
پذیرایی نهار  ،ساعت  ۳بعد از ظهر
مرکز همایش همیلتون
1 Summers Lane, Hamilton

اشتراک غذای همیلتون

رجیستری
کریسمس
2019

شام کریسمس Mission Services
یکشنبه  22دسامبر 2019
 309جیمز خیابان شمالی  ،همیلتون
را بررسی کنید  Mission-Service.comبارها

شام کریسمس Salvation Army
چهارشنبه  25دسامبر 2019
 94بلوار یورک  ،همیلتون
صندلی ها در  12:00و  1:00بعد از ظهر

AL
ND

درباره رجیستری
Assistance pour repas et banque alimentaire gratuits

durant les vacances:
بمناسبة األعیاد ،بنك غذائي مجاني ومساعدة بالوجبات
الغذائیة:
مرکز غذایی رایگان (مجانی ) و کمک غذایی در روزهای
رخصتی (تعطیالت) :
د خوراکه موادو مجانی بانک د رخصتیو په مراسمو کی :

HamiltonFoodShare.org

کریسمس رجیستری لیستی از پشتیبانی های موجود در شهر همیلتون
را برای کمک به اطمینان هر چه بیشتر افراد در استفاده از
کریسمس فراهم می کند .این هماهنگی توسط شهر همیلتون ،
هیمیلتون به اشتراک غذا و شبکه اضطراری غذا که در همیلتون
فعالیت می کنند  ،انجام می شود .افرادی که به کمک نیاز دارند
ممکن است به یکی از آژانس های ذکر شده در داخل مراجعه کنند.
جزئیات کامل در این قسمت در
http://www.hamilton.ca/ChristmasRegistry ،
یا با تماس با آژانس ها در دسترس hamiltonfoodshare.org
است .اطالعات در داخل بدون اطالع قبلی تغییر می یابد

آژانس های رشکت کننده
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.
Hamilton
)(downstairs
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
Stoney Creek (rear
)door
905.643.2090

نحوه ثبت نام

آنچه شما نیاز دارید

می توانید دریافت کنید

ثبت نام با

حضوری از سه شنبه اول اکتبر تا جمعه  29آبان یا تا زمانی که به ظرفیت
یا  Goodshepherdcentres.caجزئیات بیشتر در .ثبت نام برسیم
info@gsch.ca

و شناسه عکس برای اعضا Venture .کارت
اثبات آدرس  ،درآمد و شناسنامه برای افراد غیر
عضو

مواد غذایی  ،اسباب بازی برای سنین
 ، 12-0هدایا برای جوانان 16-13
ساله  ،جوراب زنانه ساقه بلند

Good Shepherd Venture
Centre
همیلتون  ،کوه همیلتون  ،استونی کریک ،
دونداس  ،آنکرستر

حضوری از اول اکتبر  30 -نوامبر  ،دوشنبه  ،سه شنبه  ،پنجشنبه و جمعه
 9:00صبح  12:30 -بعد از ظهر .چهارشنبه  9:00صبح  12:00 -بعد از
جزئیات بیشتر در .ظهر و  1:00بعد از ظهر  3:00 -بعد از ظهر
 missionیا christmascare@mission-service.comservice.com
دسامبر  10:00 ، 6 -صبح  E 19743 ، -حضوری در خیابان کینگ
 wesley.caجزئیات بیشتر در  4:00.بعد از ظهر

شناسه برای همه اعضای خانواده .اثبات درآمد و
آدرس

کریسمس مانع از خانواده ها و افراد
مجرد می شود  ،از جمله هدایا برای
کودکان  18سال و کمتر

Mission Services of Hamilton
همه ساکنان همیلتون

اثبات درآمد و آدرس .شناسه برای همه اعضای
خانواده

حضوری  1اکتبر  29 -نوامبر  9:30 ،صبح  11:45 -صبح و  1:00بعد از
صبح  11:45 -دقیقه 9:30ظهر  3:30 -بعد از ظهر  ،به جز پنج شنبه که

شناسه برای همه اعضای خانواده .اثبات درآمد ،
آدرس  ،رسیدهای اجاره ای و وام مسکن

تماس بگیرید 260 .برای رزرو قرار  extبا شماره 5546-523-905
یا  stmatthewshouse.caجزئیات بیشتر در .مالقات
christmas@stmatthewshouse.ca

شناسه برای همه اعضای خانواده .صورت درآمد و
اثبات آدرس

حضوری از  30سپتامبر  21 -دسامبر جزئیات بیشتر در
 foodbank@n2ncentre.comیا n2ncentre.com

شناسه  ،اثبات آدرس کوه برای کلیه اعضای خانواده.
اثبات درآمد برای کلیه اعضای خانوار  18سال به
باال

انتخاب غذایی و هدایای شما برای
کودکان  ،جوانان و بزرگساالن در هر
خانواده
غذا برای خانواده ها و افراد مجرد.
هدایا برای کودکان  16و زیر که به
طور دائم با یک بزرگسال زندگی می
کنند
کریسمس مانع از خانواده ها و سالمندان
می شود  ،از جمله هدایا برای کودکان
زیر  16سال پشتیبانی از وعده های
غذایی تعطیالت
تقریبا ً  10روز مواد غذایی و همچنین
غذاها و اقالم یک وعده غذایی فصلی.
هدایا برای کودکان  10ساله و زیر

Wesley Holiday Store
همه ساکنان همیلتون
& Salvation Army Community
Family Services Hamilton
همیلتون و استونی کریک
St. Matthew’s House
سالمندان و خانواده همیلتون و انتهای شرقی
هایی با فقط بچه ها
Neighbour to Neighbour
Centre
ساکنان همیلتون با آدرس کوه

نوامبر  ،بین ساعات  - 26 9:00ثبت نام با قرار مالقات فقط از  30سپتامبر
باید با شماره . -905بعد از ظهر  ،فقط دوشنبه و سه شنبه 3:00صبح و
 6675-648تماس بگیرید جزئیات بیشتر در
ancastercommunityservice.ca

شناسه برای همه اعضای خانواده .اثبات آدرس.
اثبات درآمد و هزینه

کارتهای هدیه مواد غذایی و مواد
غذایی .هدایا برای کودکان زیر 18
سال

Ancaster Community
Services
 ، Ancasterاز جمله مناطق روستایی
(آلبرتون ،Jerseyville ،Copetown ،
 ، Lyndenتروی) و آدرس های خاص در
خیابان اصلی ماین غربی

حضوری از اول اکتبر  29 -نوامبر؛ دوشنبه  -چهارشنبه  9:30صبح -
 11:45صبح  ،جمعه  9:30صبح  45 :11 -صبح و  1:00بعد از ظهر -
 3:30بعد از ظهر

شناسه برای همه اعضای خانواده .اثبات درآمد ،
آدرس  ،اجاره  /وام رسیدها

ثبت نام الزم نیست در تاریخ  23 - 2دسامبر  ،دوشنبه  ،چهارشنبه و پنجشنبه
 9:30صبح  1 -بعدازظهر بیایید

شناسه عکس برای همه اعضای خانواده .اثبات
مشتریان جدید باید اثبات .استونی کریک آدرس
درآمد داشته باشند

غذا برای خانواده ها و افراد مجرد.
هدایا برای کودکان  16سال و کمتر که
به طور دائم با بزرگساالن زندگی می
کنند
غذا  ،اسباب بازی برای کودکان 12
سال و کمتر (در صورت وجود) و
موارد اضافی

The Salvation Army Dundas
ساکنان دونداس و همیلتون زندگی در غرب
&  Ancasterبزرگراه 403؛
Flamborough
Stoney Creek Food Bank
فقط برای ساکنین ستونی کریک

