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Human Needs Task Force
نطینهگان در قردره سالخوه منابع غذایی ویژبارعات درگه اطالبر

. اندده کر تهیه19-ویدی کوی جاراگیران فرراد غذایی در دوا به موسی ساکنان اتاوا نهادهای اجتامعی با هدف تضمین دسرتعات و منابع زیر راطال 

لتی و بهداشتین همگانی، اجتامعی، دوناگو های گونامهه خدمات و بربارعات بیشرت درای کسب اطالبر
 متاس بگیرید.1-1-2نها، با نگی استفاده از آا و چگودر اتاو

 های غذایی فعالنامهع براانو  
انه هستند.ل یارنها مشموی از آلی و بسیارخی پوبر

نهادهای همکار ساندن غذار  غذایروجمع آ

Champlain Community Support Network

نتفقط اینرته متاسشامر

 مکان تحت
شش پو

استایی اتاوو ای و ربخشهای منطقه

ائهخدمات قابل ار

لیتچار معلون دگساالرگان/بزدربه سالخو ساندن غذابار و روارتحویل خو

communitysupport.covidresponse.ca نشانی

شکی، واکز پزمد به/از مرآ وفتو، رخدمات تحویل دار •

د. شوائه میمت نیز ارسی تلفنی سالربر

Good Companions

0428-236-613ه متاسشامر

 مکان تحت
شش پو

امنطقه اتاو

ائهخدمات قابل ار

بار و غذای منجمدوارتحویل خو

متاس بگیرید0428-236-613با 
info@thegoodcompanions.caیا ایمیل

گان محله.دربار و غذای منجمد به سالخووارتحویل خو•    

thegoodcompanions.caب سایتو•
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های انسانیه نیازوگرعات متاس کار اطال

26753HNTF@ottawa.caداخلی  ،   613-580-2424

https://ottawa.ca/en
https://twitter.com/ottawacity
https://www.facebook.com/cityofottawa
https://www.instagram.com/cityofottawa/
https://www.youtube.com/user/cityottawa
http://communitysupport.covidresponse.ca
mailto:info@thegoodcompanions.ca
http://thegoodcompanions.ca


 اطالعات متاس کارگروه نیازهای انسانی

HNTF@ottawa.ca | 26753 2424-580-613،    داخلی 

Meals on Wheels

2424-233-613ه متاسشامر

 مکان تحت
شش پو

امنطقه اتاو

ائهخدمات قابل ار

 یک نوبت در هفتهتحویل غذای منجمد،

 ب.ظ؛ جمعه از4:30 صبح تا 8:30 شنبه از شنبه تا پنجدو  (
) ب.ظ1:30 صبح تا  ب.ظ؛ شنبه از 9صبح تا 3         8:30

متاس بگیرید2424-233-613 با   
mealsonwheels-ottawa.org یا نشانی 
service@mealsonwheels-ottawa.org یا ایمیل 

اندناد در حال گذرلیت و افرچار معلواد دگان، افردرتحویل غذا به سالخو    •
مد ثابت.آای دراد دارای افرل. مناسب بره نقاهت در منزردو   

شش وبی ناحیه تحت پو ها در بخش غر شنبهغذای منجمد سه•
د. شوزیع میشش توقی/جنوبی ناحیه تحت پو ها در بخش رش      جمعه

متحویل غذای گر
شنبه تا شنبه)(دو

متاس بگیرید2424-233-613با 
mealsonwheels-ottawa.org یا نشانی  

service@mealsonwheels-ottawa.org یا ایمیل

دن غذای منجمد نیستند.م کرم به مشرتیانی که قادر به گرتحویل غذای گر    •

مد ثابت.آای دراد دارای افرمناسب بر    •

Montfort Renaissance

457 داخلی ،1266-241-613ه متاسشامر

 مکان تحت
شش پو

امنطقه اتاو

ائهخدمات قابل ار

تحویل غذای منجمد 

 ب.ظ) صبح تا 4شنبه و جمعه 9چهار(

متاس بگیرید457 داخلی ،1266-241-613با  
reception-csg@mri.ca یا ایمیل  

montfortrenaissance.ca  سایتبو

 هایاد غذایی اساسی به خانهغذای منجمد و دیگر مو•
د. شوبان تحویل داده می زیانسوگان فردر     سالخو

Odawa Native Friendship Centre

3811-722-613ه متاسشامر

 مکان تحت
شش پو

امنطقه اتاو

ائهخدمات قابل ار

ف غذای ظررو آجمع

متاس بگیرید3811-722-613 با 
odawa.on.caب سایتو

سانی به مشرتیان فعلی؛ رتحویل غذا و کمک•
د. شوائه میگان نیز اردر     حامیت از سالخو

                    .س استدر دسرتRideau Street 510 های غذا درجعبه •

http://mealsonwheels-ottawa.org
mailto:service@mealsonwheels-ottawa.org
http://montfortrenaissance.ca
mailto:reception-csg@mri.ca
http://mealsonwheels-ottawa.org
mailto:ervice@mealsonwheels-ottawa.org
mailto:odawa.on.ca
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Operation Ramzieh

5973-321-800-1ه متاسشامر

 مکان تحت
شش پو

امنطقه اتاو

ائهخدمات قابل ار

نبیل غذاتحویل ز

متاس بگیرید5973-321-800-1با 
operationramzieh.org ش در نشانی زیر استفاده کنیدم سفاریا از فر

ادی کهگان و دیگر افردرنبیل غذا به سالخوتحویل ز•

ند.ج شول خارانند از منز تومنی 

Ottawa West Community Support

6016-728-613ه متاسشامر

 مکان تحت
شش پو

اب اتاوغر

ائهخدمات قابل ار

 دو نوبت در هفته بار،وارتحویل سبد خو

 شنبه)شنبه و پنج(دو

متاس بگیرید6016-728-613 با 
استفاده کنیدowcs.caیا از نشانی 

 info@owcs.caیا ایمیل
communitysupport.covidresponse.ca یا نشانی

ند. سی ندارشی دسرتوفرباروارگانی که به خودرتحویل به سالخو    •

های انسانیه نیازوگرعات متاس کار اطال

HNTF@ottawa.ca 26753 داخلی  ،  613-580-2424  

http://operationramzieh.org
http://owcs.ca
mailto:info@owcs.ca
http://communitysupport.covidresponse.ca
mailto:HNTF@ottawa.ca
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