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 قائمة توزيع المواد الغذائية في بورت��ند 
Portland Food Distribution List 

 : موّزعو المواد الغذائية

 Amistad :66 State Street, Portland, ME - أميستاد

 الطعام  علب خط  •
 jsimon@amistadmaine.orgأو بالبريد ا��لكتروني على العنوان   ،207-550-1798رقم ا��تصال:  •
 إرسال الطلبية أيام ا��ثنين والث��ثاء لكي يتم التسليم يوم الخميس  •
• https://www.facebook.com/AmistadMaine/ 

 

 Boys and Girls Club of Southern Maine  -نادي الفتيان والفتيات في جنوب و��ية مين 

 أربعة مواقع:  •
o  نادي الفتيان والفتيات في بورت��ند– Portland Boys and Girls Club 

 277 Cumberland Ave, Portland, ME 
 207-874-1070 

o  نادي قرية ساغامور-  Sagamore Village Clubhouse 
• 21 Popham Street, Portland, ME 
• 207-797-9048 

o  النطاق المجتمعي في ريفرتون-  Riverton Community Extension 
• 61 Riverton Drive, Portland, ME 
• 207-797-9048 

o  نادي الفتيان والفتيات في جنوب بورت��ند– South Portland Boys and Girls Club 
• 169 Broadway, South Portland, ME 
• 207-874-1075 

 18 – 5يخدم ا��طفال في س  •

 

 First Assemblies of God  - جمعيات هللا ا��ولى

243 Cumberland Ave, Portland, ME 

 2415-774-207رقم ا��تصال:  •
 من بعد الظهر  3:30 – 1:00أيام السبت،  •
 التسليم ال��يع صناديق مأكو��ت معبئة مسبقاً، حسب طريقة  •

 

 

mailto:jsimon@amistadmaine.org
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 Food For All Mobile Market (FFAMM) -سوق "طعام للجميع" الجّوالة، شاحنة جّوالة 

لتقديم    ffam2019@yahoo.comبالبريد ا��لكتروني على العنوان ، أو 207-900-9597رقم ا��تصال:  •
 طلبية وتحديد موعٍد للتسليم

 أيام في ا��سبوع  7خدمة التسليم متوفرة  •
• Africanmobilemarket.com  

 

Full Circle 

• Contact Kimberle Hally at 207-420-0626 or k.hally@outlook.com  

 

 ملتزمون بخدمة بورت��ند الكبرى : Locker Project - م��وع "الخزانة"

الراغبة في است��م أكياس من الخ�� والفاكهة الطازجة و/أو المواد الغذائية   لعائ��ت مدينة بورت��ند يمكن  •
الفتيان  ، أو بنادي )Head Startأو ببرنامج "هيد ستارت" ( ،ا��ساسية، ا��تصال بأحد موظفّي مدرسة طفلها

 ) في منطقة سكنها. Boys & Girls Clubوالفتيات ( 
• mainelockerproject.org 

 

 Maine People’s Housing Coalition –ا��ئت��ف السكني لمواطني و��ية مين 

 توزيع ظرفي للمواد الغذائية والمواد ا��ساسية   •
الخدمة متوفرة نهاية كل أسبوع؛ للمزيد من المعلومات حول جدول النشاطات ومواقعها، يرجى ا��تصال   •

أو زيارة الموقع على فيسبوك:    peopleshousingcoalitionme@gmail.comبالسيد "آدم رايس" 
https://www.facebook.com/phc.me/ 

• Instagram: @phc_me 
 

 Portland Public Schools –مدارس بورت��ند الحكومية 

)، Casco Bay High Schoolمواقع الوجبات الغذائية الحالية: مدرسة "كاسكو باي" الثانوية ( •
 Portland High)، مدرسة بورت��ند الثانوية ( Deering High Schoolمدرسة "ديرينغ" الثانوية ( 

School ) ومدرسة "تالبوت" ا��بتدائية ،(Talbot Elementary School( 
ظهراً، من ا��ثنين حتى الجمعة، مع وجبة مضاعفة أيام   2:00حتى  1:00تفتح أبوابها من الساعة  •

 جمعة ال
 8231-874-207للحصول على معلومات محّدثة، يرجى ا��تصال بالرقم  •

 

 Preble Street Food Pantry :252 Oxford Street; Portland, ME – لطعامشارع بريبل لمخزن 

 0026-775-207رقم ا��تصال:  •
 مساءً  4:00 – 1:30أوقات العمل: من الث��ثاء حتى السبت، من  •

mailto:ffam2019@yahoo.com
http://mainelockerproject.org/
mailto:peopleshousingcoalitionme@gmail.com
https://www.facebook.com/phc.me/
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ار ما يلزمهم  يالمواد الغذائية على منتوجات زراعية طازجة، ويمكن للزبائن اختتحتوي صناديق  •
 من مجموعة متنوعة من المواد غير القابلة للتلف، المعلبات، الخبز، وغيرها 

 

 Preble Street Mobile Food Truck –للطعام الجوالة شارع بريبل شاحنة 
 أيام في ا��سبوع  7

• preblestreet.org/street-outreach-collaborative 207-775-0026 ext. 1880  

For more information, please call 207-775-0026 ext. 1880 or visit preblestreet.org/street-
outreach-collaborative 

 Project FEED Inc:  St. Ansgar Church, 515 Woodford St, Portland, ME - ]أطعم[��كة م��وع "فيد"

 4129-370-207رقم ا��تصال:  •
،  مساءً  5:00 والساعةظهراً    1:00ا��ثنين وا��ربعاء بين الساعة  يوميّ طلبية   احجزاتصل هاتفياً و •

والساعة  ظهراً   1:00لتحديد موعٍد في اليوم التالي، أي يومّي الث��ثاء أو الخميس، بين الساعة 
 من بعد الظهر. 3:00

 /http://www.projectfeed.org/covid-1-operationsالرابط لموقع عمليات كوفيد:   •
 

 The Root Cellar:  94 Washington Ave, Portland, ME –"روت سي��ر" 

 3197-774-207رقم ا��تصال:  •
 من بعد الظهر   2:00 –صباحاً  10:00مواد غذائية طارئة: متوفرة أيام ا��ربعاء،  •
. يرجى ا��تصال  ، عن طريق حجز موعد فقط ): تجتمع أيام الجمعة Food Co-opتعاونية غذائية (  •

 لمزيد من المعلومات 
 

 Sacred Heart/St. Dominic –مخزن المواد الغذائية التابع لـ "القلب ا��قدس"/القديس دومينيك 
Food Pantry  :80 Sherman St., Portland, ME 

 7746-773-207رقم ا��تصال:  •
 اً ظهر  11:00 –صباحاً  9:00، ث��ثاءأيام ال  يفتح مخزن المواد الغذائية •

 

 :  Salvation Army Portland Food Pantry –مخزن جيش الخ��ص للمواد الغذائية في بورت��ند 
 297 Cumberland Ave, Portland, ME 

 4172-774-207رقم ا��تصال:  •
من بعد الظهر، عن طريق   2:30ظهراً حتى الساعة  1:00ا��ثنين، ا��ربعاء، والجمعة، من الساعة  •

 حجز موعد فقط. 
 assistance-me/direct-https://nne.salvationarmy.org/portlandموقع على ا��نترنت: ال •

http://www.projectfeed.org/covid-1-operations/
https://nne.salvationarmy.org/portland-me/direct-assistance
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  9:00مسؤول عن الملف في الخدمات ا��جتماعية من ا��ثنين حتى الجمعة بين الساعة ال يح��  •
من بعد الظهر. رجاء ا��تصال لمزيٍد من   3:00ظهراً و 1:00ظهراً، ثم بين  12:00وصباحاً 

 البرامج.   حول المعلومات 
 

 :  South Portland Food Cupboard –خزانة المواد الغذائية في جنوب بورت��ند 
 130 Thadeus St., South Portland, ME 

 0379-874-207رقم ا��تصال:  •
 المواد الغذائية وا��رشادات:جدول توزيع  •

schedule/-distribution-http://southportlandfoodcupboard.org/food   

 
 :  St. Luke’s Cathedral and Food Pantry – القديس لوقادرائية ت مخزن المواد الغذائية وكا

 Park Street, Portland, ME 134   المدخل من شارع بارك 

 5434-772-207رقم ا��تصال:  •
 11:00صباحاً حتى الساعة  9:00الخميس من الساعة  ميفتح مخزن المواد الغذائية أبوابه أيا •

 ظهراً. 
 

 : St. Vincent de Paul Soup Kitchen  - مار منصور دي بول   جمعية مطبخ الحساء ل 
  307 Congress St., Portland, ME 

 1113-772-207رقم ا��تصال:  •
ظهراً، حيث يقّدم   12:30حتى الساعة  11:00مطبخ الحساء أبوابه أيام الجمعة من الساعة يفتح  •

 وجبات غذاء وعبوات طعام جاهزة ل��ست��م 
 

 /Stroudwater Food Pantry  :1520 Westbrook St  - واتر"   مخزن المواد الغذائية في "ستراود 
Portland, ME 

 5985-200-207رقم ا��تصال:  •
من بعد   3:00ظهراً حتى الساعة  1:00يفتح مخزن المواد الغذائية أبوابه أيام ا��حد من الساعة  •

 الظهر 

 
 

 :Wayside Community Meals (take-away meals) - وجبات خارجية)وجبات مجتمع "واي سايد" (
 

 أيام الث��ثاء:  •
o  مركز موارد الحّي– Neighborhood Resource Center )HUB  ( 

 2 Townhouse Drive, South Portland 

http://southportlandfoodcupboard.org/food-distribution-schedule/
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o   :ظهراً   12:30 – 11:30الساعة 
o  إرشادات القيادة: بعد الدخول إلىBrick Hillثاني يسار على شارع   ، خذRollins Way  ثم ،

، حيث تجد طابور السيارات المستعدة ل��ست��م. يرجى  Townhouse Driveيسار على 
 منك البقاء في سيارتك، وسنح�� الوجبة لك.  

 أيام ا��ربعاء:  •
o الثالوث اللوثرية في وستبروك  كنيسة-   Westbrook Trinity Lutheran Church 

612 Main Street, Westbrook 
o  من بعد الظهر  2:00إلى  1:00من الساعة 

 الخميس: أيام  •
o   كنيسة مركز "ديرينغ" المجتمعية -   Deering Center Community Church   -  4 Brentwood 

Street 
   مساًء   6:30مساًء حتى    5:00من الساعة 

• meals-https://waysidemaine.org/community 

 
 Wayside Mobile Food Pantries -جدول مخازن المواد الغذائية الجّوالة في "واي سايد" 

Schedule: 
 ، بورت��ند (الجهة المقابلة من الشارع) Bayside Anchor / 81 Oxford Street   - "باي سايد انكور" 

  ظهراً   11:00الخميس ا��ول من كل شهر، الساعة 
Redbank Village & Brick Hill - دبنك" و"بريك هيل"يرية "ر ق  /  South Portland  2 Townhouse Road,   

   من بعد الظهر  12:00من كل شهر، الساعة ا��ربعاء الرابع   
 )Pembroke(آخر شارع  Washington Gardens / 577 Washington Ave, Portland –  حدائق واشنطن

  صباحاً   10:30كل شهر، الساعة الخميس الثاني من 
 (موقف السيارات في الخلف)  West End  /17 Carleton Street, Portland  –الـ "وست إند" 

  ظهراً  11:00ا��ربعاء الثالث من كل شهر، الساعة 
 * تفاصيل: يرجى جلب أكياسكم الخاصة 

pantries-food-https://www.waysidemaine.org/mobile 

 

 White Memorial Seventh-day Adventist  -   للكنيسة السبتية لمواد الغذائية  ل   "وايت ميموريال"   مخزن 
Food Pantry  97 Allen Ave, Portland, ME 

 3123-838-207رقم ا��تصال:  •
  9:00حتى الساعة  صباحاً  7:30من الساعة   كل يوم خميسيفتح مخزن المواد الغذائية أبوابه  •

 صباحاً 
 علب طعام مجهزة مسبقاً  •

https://waysidemaine.org/community-meals
https://www.waysidemaine.org/mobile-food-pantries
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•  
•    ---  للحصول على معلومات محّدثة، امسح    ��ستجابة ال��يعة هذا لمعاينة صفحة التحديثات  ا رمز   

-https://www.gsfb.org/covid-19-partner-agencyللوكالة ال��يكة  مع بنك "غود شيبارد" ل��غذية  ( 
updates/ 

 

 
 
 
 

https://www.gsfb.org/covid-19-partner-agency-updates/
https://www.gsfb.org/covid-19-partner-agency-updates/

	شاحنة شارع بريبل الجوالة للطعام – Preble Street Mobile Food Truck

