
محصوالت تازه و مواد غذایی با دوام طوالنی.

Capital Area Food Bank ساحۀ مرکزی بانک غذایی 

کلب زنان آرلینگتون (Women's Club of Arlington) -- 700 S. Buchanan St. - دومین پنجشنبه ماه، از 3 الی 5 بعدازچاشت

(بدون ماههای جوالی و آگست)
مرکز اجتماعی Arlington Mill Community Center -- 909 S Dinwiddie St. – چهارمین شنبه ماه، از 8:30 الی 11 قبل ازچاشت

کلیسای Mount Olive Baptist Church -- 1601 13th Rd. S - سومین شنبه ماه، از 10 قبل ازچاشت الی 2 بعدازچاشت

کمک های غذایی در آرلینگتون

مراکز اصلی AFAC Headquarters - 2708 S. Nelson St. - از دوشنبه الی جمعه از 9:30 قبل ازچاشت الی 1 بعدازچاشت /
سه شنبه و پنجشنبه از 6 الی 7 بعدازچاشت / شنبه از 9 الی 11 قبل ازچاشت

کلیسای Clarendon United Methodist Church - 606 N. Irving St. - شنبه ها از 8:30 الی 10:30 قبل ازچاشت

مرکز اجتماعی Arlington Mill Community Center - 909 S Dinwiddie St. - دوشنبه ها، از 9:30 الی 11:30 قبل ازچاشت
آپارتمنت های Gilliam Place Apartments - 918 S. Lincoln St. - دوشنبه ها، از 4 الی 5:30 بعدازچاشت

مرکز اجتماعی Gates of Ballston Community Center - 4108 4th St N. - جمعه ها، از 11:30 قبل ازچاشت الی 2:00
بعدازچاشت

مواد غذایی بشمول پروتئین، شیر، تخم مرغ، محصوالت غذایی، و مواد غذایی با دوام طوالنی برای تمامی ساکنین آرلینگتون باز
میباشد. بازدید کنندگانی که برای اولین مرتبه مراجعه میکنند باید یک کارت شناسایی عکس دار و یک تصدیق از آدرس را باخود

داشته باشند. برای خدمات دوامدار ذریعۀ نمبر (703) 228-1300 با DHS به تماس شوید و یک ارجاع دریافت کنید. یک محل

AFAC را انتخاب کنید و هفته ای یک مرتبه از آن بازدید کنید.

AFAC 

Our Lady Queen Of Peace شعبۀ 
مواد غذایی و محصوالت با دوام طوالنی. تخم مرغ دو مرتبه در هر ماه. همچنین لوازم و لباس نوزاد موجود است.

19th St. S 2700. - چهارشنبه ها از 8:30 الی 11:30 قبل ازچاشت

 Salvation Army شعبۀ

غذای با دوام طوالنی بهمراه گوشت و تخم مرغ. پمپر و لوازم خانگی موجود میباشد. راجستریشن ضروری است. هرماه یک مرتبه

مراجعه.

S. Glebe Rd 518. – پنجشنبه های اول، دوم، و سوم ماه از 9:30 الی 11:30 قبل ازچاشت و از 1:30 الی 3:30
بعدازچاشت

St. Charles Borromeo شعبۀ 
مواد غذایی با دوام طوالنی و تولیدات موقتی.

بولوار Washington Blvd 3304. - سه شنبه ها /  فروشگاه ها ، از 10 قبل ازچاشت الی 12 ظهر

Arlington Bridge Builders شعبۀ 

سرک S. Carlin Springs Rd 790. - چهارشنبه، پنجشنبه، شنبه - از 10 قبل ازچاشت الی 5 بعدازچاشت

مواد غذایی با دوام طوالنی، تولیدات. برای معلومات با نمبر 571-282-5156 به تماس شوید.

Dari / دری



AFAC - جهت ثبت نام برای دریافت غذای هفتگی از AFAC با نمبر 703-228-1300 به تماس شوید

SNAP / فود استمپ - پول کارتی (Money on a card) برای خوراکه. برای درخواست جهت مالقات
حضوری با نمبر 703-228-1300 به تماس شوید یا در commonhelp.virginia.gov درخواست کنید.

WIC - جهت حمایت های تغذیه برای مادران، نوزادان و اطفال خوردسال با نمبر 703-228-1260 به
تماس شوید یا به شکل آنالین در آدرس www.myvawic.org درخواست کنید

·برای کالنساالن کهنسال – با 703-228-1700 به تماس شوید
مشاوره تغذیه

وعده های غذایی تسلیمی در خانه (Home Delivered Meals) - غذاهایی برای اشخاص کهنسال

تر که قادر به آماده کردن غذای خود نیستند.
کافه اجتماعی Social 60+ Cafe - نان چاشت رایگان و معاشرت برای کالنساالن بیشتر از 60 سال

سن بدون درنظرداشت عایدات. برای راجستر با نمبر 703-228-4747, #3 به تماس شوید

وعده های غذایی مکتب APS - برای دریافت صبحانه و غذای چاشت رایگان در صورت واجد شرایط

بودن مطابق به عایدات در آدرس www.apsva.us/food-and-nutrition-services/ درخواست کنید

انجمن Arlington Assembly of God - غذای گرم رایگان، دوشنبه-جمعه از 5 الی 6:30 بعدازچاشت،

N. Pershing Dr. 703-524-1667 4501

شبکه غذایی SHARE Food Network - یک بکس گوشت و محصوالت با تخفیف 25 دالری. با نمبر   
 703-979-8408 به تماس شوید.

خدمات کمک های غذایی موجود:

 

 

 

 

 

 

 

جهت معلومات بیشتر:  

https://www.arlingtonva.us/Government/Departments/DHS/Food-Assistance 

برای معلومات بیشتر و ثبت نام در خدمات آرلینگتون با نمبر

 1300-228-703 به تماس شوید

Arabic / دری
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