د کرسمس ډوډۍ
د کرسمس وړیا خواړه ټولو ته خالص دي

د رخصتۍ فصل لپاره ډالۍ او خواړه مالتړ

Good Shepherd
د کرسمس وینډرلینډ ډوډۍ
..یکشنبه  ،دسمبر2019 ، 15
دروازې د ماسپخین  1:30بجو خالصې دي
ډوډۍ د ماسپخین  3:00بجو وړاندې شوی
د هیملټن کنوانسیون مرکز
1 Summers Lane, Hamilton
د هیملټون خواړه شریکول

Mission Services Christmas Dinner
یکشنبه  ،د دسمبر 2019 ، 22
 309جیمز سټریټ شمالي،هیملیټون
د وختونو لپاره Mission-Services.com

د کرسمس
ثبت
2019

Salvation Army Christmas Dinner

،

About the Registry

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

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
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 94یارک بولیوارډ  ،هیملیټون
ناسته په  12:00بجو او  1:00بجو

AL
ND

Assistance pour repas et banque alimentaire gratuits

اخیستونک اژانسونه
برخه
ي

د کرسمس راجسټرې د هیملټن په ښار کې د مالتړونو لیست چمتو
کوي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې څومره خلک ممکن د کرسمس
څخه خوند واخلي .دا د هملټن ښار  ،هیملټون فوډ شیئر او په هیلټن
کې د عاجل خوراکي شبکې کار کونکي لخوا همغږي کیږي .هغه
خلک چې مرستې ته اړتیا لري ممکن په دننه کې لست شوي ادارو
څخه غوښتنه وکړي .بشپړ توضیحات په الندې ویب پا .و کې شتون
: http://www.hamilton.ca/ChristmasRegistry ،لري
یا د ادارو سره په اړیکه نیولو سرهhamiltonfoodshare.org .

.

دننه معلومات پرته له خبرتیا بدلیږي

Stoney Creek
Community Food
Bank
605 Highway #8
Stoney Creek (rear
)door
905.643.2090

څنګه ثبت کول

څه ته اړتیا لرې

په شخصي توګه د سه شنبه  1اکتوبر څخه د جمعې نومبر  29پورې ،
نور توضیحات په سامان .یا تر هغه چې موږ د ثبت ظرفیت ته رسي
info@gsch.caشیفرډینټرس .سی او یا

د غیر  IDد غړو لپاره وینچر کارت او عکس
پېژندنه  IDغړیو لپاره د پتې  ،عاید او

گروسري  ،د  12-0کلونو عمر
لرونکي لوبې  ،د  16-13کلونو
ځوانانو لپاره ډالۍ  ،ذخیره کونکي

په شخصی ډول د اکتوبر  - 1نومبر  ، 30دوشنبه  ،سه شنبه  ،پنجشنبه
سهار : am 00: -او جمعه  9:00بجې  12:30 -بجو .چارشنبه 00:
نور معلومات په  .:...او د ماسپخین  - - :1د ماسپخین & 12:.
یا مشن @mission-services.comکریسټمسکریکې services.com
په شخصی ډول په  1974کینګ سینټ ای کې  ،د دسمبر په ، 6 - 3
کې  wesley.caنور معلومات په .په  10:00سهار  4:00 -بجو

د کورنۍ د ټولو غړو لپاره پیژندپا .ه .د عاید او
پته ثبوت

د کورنیو او واحد بالغانو لپاره د
کرسمس خنډونه  ،په شمول د  18کلونو
او کم عمر ماشومانو لپاره ډالۍ

د عاید او پته ثبوت .د کورنۍ د ټولو غړو لپاره
پیژندپا .ه

ستاسو په کور کې د ماشومانو  ،ځوانانو
او لویانو لپاره د خواړو او ډالۍ غوره
کول
د کورنیو او واحد ځوانانو لپاره خواړه.
د  16او کم عمر ماشومانو لپاره ډالۍ
چې د لوی عمر سره تل پاتې ژوند کوي

په شخصي توګه د اکتوبر  - 1نومبر  ، 29د ماسپښین - 9:30
ماسپښین او  1:00بجو  -د ماسپخین  3:30بجو  ،د جمعې په ورځ چې
سهار  11:45 -یوازې 9:30دی

د کورنۍ د ټولو غړو لپاره پیژندپا .ه .د عاید ،
ې ترالسه کولو ثبوتgageپته  ،کرایه  /ګا

نور .د مالقات لپاره  260کتاب  ext.زنګ ووهئ  5546-523-905د کورنۍ د ټولو غړو لپاره پیژندپا .ه .د عاید
بیان او د پته ثبوت
یا  .aتوضیحات په سټیمټ هاوس های سی
christmas@stmatthewshouse.ca

تاسو ترالسه کولی شئ

د کورنیو او مشرانو لپاره د کرسمس
خنډونه  ،په شمول د  16کلونو کم عمر
ماشومانو لپاره ډالۍ د رخصتیو خواړو
لپاره مالتړ
شاوخوا  10ورځې د خوراکي توکو
پلورنځي او همدارنګه د موسمي خواړو
لپاره درملنې او توکي .د  10کلن او کم
عمر ماشومانو لپاره ډالۍ
د خواړو او پرچون ډالۍ کارتونه .د 18
کالو څخه کم عمر ماشومانو لپاره ډالۍ

په شخصي توګه د سپتمبر  - 30دسمبر  21څخه نور معلومات په
کې  Foodbank@n2ncentre.comیا n2ncentre.com

د کورنۍ ټولو غړو لپاره د غره پته ثبوت .د
کورنۍ ټولو غړو لپاره د عاید ثبوت  18کاله یا
ډیر

د نومبر  - ، 26یوازې د سپټمبر  30څخه د ګمارنې له الرې ثبت کول
باید .د سهار د  9:00ساعتونو او ماسپخین  ، 3:00دوشنبه او سه شنبه
 6675-648-905زنګ ووهئ نور جزیات په
کې ancastercommuneservices.ca

د کورنۍ د ټولو غړو لپاره پیژندپا .ه .د پته
ثبوت .د عاید او لګښتونو ثبوت

ه شخصي توګه له اکتوبر  - 1نومبر 29؛ دوشنبه  -چهارشنبه 9:30 ،
او  am -11: 45 am 1:00ماښام  11:45 -بجو  ،جمعه 9:30
بجې  -ماسپښین 3:30

د کورنۍ د ټولو غړو لپاره پیژندپا .ه .ثبوت د
ې رسیدونه ofعاید  ،پته  ،کرایه  /ګا

د کورنیو او واحد ځوانانو لپاره خواړه.
د  16او کم عمر ماشومانو لپاره ډالۍ
چې د لوی عمر سره تل پاتې ژوند کوي

هیڅ ثبت ته اړتیا نشته .د ډسمبر په  ، 23 - 2دوشنبه  ،چهارشنبه  ،او
پنجشنبه  9:30بجو  -د ماسپخین  1:00بجو ته راشئ

د سوني  IDد کورنۍ ټولو غړو لپاره د عکس
کریک پته ثبوت .نوي پیرودونکي باید د عاید
ثبوت ولري

خواړه  ،د  12کلونو ماشومانو لپاره د
لوبو وسایل او که چیرې شتون ولري)
او نور

سره ثبتول
Good Shepherd Venture
Centre

هیملټون  ،هیمیلټون ماونټینټ  ،سټوني
کریک  ،ډنډاس  ،اینکاستر
Mission Services of Hamilton

د هیملټن ټول اوسیدونکي

Wesley Holiday Store

د هیملټن ټول اوسیدونکي
& Salvation Army Community
Family Services Hamilton

هیملټن او سټوني کریک
St. Matthew’s House

لوئر هیملټن او ختیځ پای
زاړه او کورنۍ ورسره یوازې ماشومان
Neighbour to Neighbour
Centre

د هیملټن اوسیدونکي د غرونو پته
Ancaster Community
Services

اینکاستر  ،په شمول د کلیوالي سیمې
(البرټون  ،کوپټاون  ،جرسي ویل ،
لینډین  ،ټرای) او په مینټ سینټ لویدیز
کې ځانګړي پتې
The Salvation Army Dundas

د ډنډاس او هیملټن اوسیدونکي د 403
لوی الرې لویدیز کې ژوند کوي؛
اینکاستر او فلیمبورو
Stoney Creek Food Bank

یوازې سوني کریک اوسیدونکي

