
ینایر   -كانون الثاني 21  

 
 

 مخازن المؤن في مقاطعة كمبرالند 
ي جداول التوز�ــــع 

 ير�ب االتصال بمواقع مخازن المؤن والوجبات للحصول ع� التحديثات �ف

ي تطرأ �سبب كوف�د  و�ي تمثل آخر المعلومات المتوفرة حيت التار�ــــخ المذكور أعالە  19-قد تتغ�ي هذە المعلومات عادة �سبب التعد�الت اليت

 للحصول ع� التحديثات األسبوع�ة   updates/-agency-partner-19-https://www.gsfb.org/covidير�ب الدخول ا� 

 
*Food Pantries/Food Cupboards/Food Banks  امج األخرى المذكورة هنا توزع البقالة مجانا ات  (الطعاموال�ب � غ�ي المجهز) والتجه�ي

ي �ستخدم خارج موقع التوز�ــــع وعادة ما يتم 
ها  األساس�ة األخرى الىت ي مسكن ال��ون. تحض�ي

�� 
 

BRIDGTON 
BRIDGTON FOOD PANTRY  
214 Main St 
(207) 647-3704 

 م  6 –ص   11ساعات العمل: الثالثاء من 
ي المخزن   مالحظة: 

ف فقط �ف   واآلخ��ن الدخول محدد لشخصني
ي الس�ارة  

 . بانتظار دورهميبقون �ف
 

ST. JOSEPH FOOD PANTRY 
225 South High St 
(207) 318-5671 

 ساعات العمل: الثالثاء الرابع من كل شهر 
 بعد الظهر   12 -ص  10

 �كون من النافذة بصناديق مجهزة سابقا. مالحظة: التسل�م 
 

BRUNSWICK 
MID-COAST HUNGER PREVENTION FOOD 
PANTRY 
12 Tenney Way 
(207) 725-2716 

م  6-م4بعد الظهر و   2  -ص11ساعات العمل: الثالثاء من 
  12بعد الظهر والسبت من    2- ص11واألر�عاء والجمعة من  

م  3- بعد الظهر   
بصناديق  بأسلوب ممر الس�ارات مالحظة: التسل�م �كون 

 مجهزة سابقا. 
 . �ي ف  سوف �ستمر العمل بالتسل�م الم�ف

 
CASCO 
CASCO ALLIANCE CHURCH FOOD PANTRY 
7 Point Sebago Rd  
(207) 693-9601 

ف الثالث من   ساعات العمل: �فتح الثالثاء األول واالثنني
 م 7 –م   6  

 مالحظة: التسل�م �كون من النافذة بصناديق مجهزة سابقا. 
 

CASCO VILLAGE CHURCH 
941 Meadow Rd 
(207) 627-4282 

 ساعات العمل: الخم�س الرابع من كل شهر من 
 م 5:30  –م  2

بصناديق  أسلوب ممر الس�ارات مالحظة: التسل�م �كون 
 مجهزة سابقا.  

 
CUMBERLAND 
COMMUNITY FOOD PANTRY - 
CUMBERLAND 
290 Tuttle Rd (Town Hall) 
(207) 831-2294 

 ة والرابع ة والثان�  ساعات العمل: الجمعة األو�
 م   6-م 3من الساعة  

بصناديق  أسلوب ممر الس�ارات مالحظة: التسل�م �كون 
 مجهزة سابقا. 

 
EAST BALDWIN 
FIRST CONGREGATIONAL CHURCH OF EAST 
BALDWIN FOOD PANTRY 
26 School St 
(207) 657-2360 

 ص  10:15- ص 9:30الثالثاء  : ساعات العمل
ي كل مرة مع نموذج  أ  5مالحظة: �سمح بدخول 

شخاص �ف
 االخت�ار. 

 
FALMOUTH 
FALMOUTH FOOD PANTRY 
271 Falmouth Rd  
(207) 627-4282 
مالحظة: للتسل�م فقط. للم��د من المعلومات ير�ب االتصال  

 2687-632-207الرقم: ع� 
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FREEPORT 
FREEPORT COMMUNITY SERVICES 
53 Depot St 
(207) 865-3985 ext. 205 

ف واألر�عاء من   الظهر. بعد  1 -ص - 11ساعات العمل: االثنني
�مكن لألشخاص استالم صندوق معد مسبقا من    مالحظة: 

 منصة التحم�ل. 
 

GORHAM 
GORHAM ECUMENICAL FOOD PANTRY 
299 B Main St 
(207) 222-4351 

بعد الظهر. وأ�ام    12-ص 10ساعات العمل: أ�ام الخم�س من 
ي والرابع من الشهر من  

ف الثايف م.  7-م 6االثنني  
. او بط��قة ممر الس�اراتمالحظة: التسل�م �كون من الرص�ف   

 
GRAY 
CROSSROADS COMMUNITY CHURCH 
14 Lewiston Rd 
(207) 657-4541 

 م.  2:30 -م 1ساعات العمل: االحد 
 مالحظة: صناديق معدة مسبقا فقط. 

 
GRAY COMMUNITY FOOD PANTRY 
5 Brown St 
(207) 657-4279 ext. 3 

 العمل: أ�ام الجمعة األول والثالث من الشهر ساعات 
 م 3 –  12:30 

ي موقف للس�ارات و�صناديق معدة  
مالحظة: التوز�ــــع �كون �ف

 مسبقا. 
 

HARRISON 
HARRISON FOOD BANK 
176 Waterford Rd 
(207) 647-3384 

 م.  6 –بعد الظهر   12ساعات العمل: الثالثاء 
بصناديق مجهزة  بط��قة ممر الس�ارات مالحظة: التسل�م �كون 

 سابقا. 
 

NAPLES 
CROSSWALK COMMUNITY OUTREACH 
15 Village Green 
(207) 595-4156  

ف األول والثالث من ساعات العمل: �فتح  م. والوجبات  3-م 1االثنني
 الجاهزة متوفرة أ�ام الخم�س

بعد الظهر  1 -ص 11   
بصناديق معدة  بأسلوب ممر الس�ارات مالحظة: ا �سل�م �كون 

 مسبقا ووجبات ساخنة وجاهزة. 

UNITED METHODIST GOOD FELLOWSHIP – 
NAPLES FOOD PANTRY 
1000 Roosevelt Trail 
(207) 653-6449 

 ص.  11:30  –ص   10ساعات العمل: �فتح الثالثاء 
بصناديق  بط��قة ممر الس�ارات مالحظة: التسل�م �كون 

 مجهزة سابقا. 
 

NEW GLOUCESTER 
FIRST CONGREGATIONAL CHURCH – NEW 
GLOUCESTER 
19 Gloucester Hill Rd 
(207) 926-3260 

ي والرابع من الشهر 
- ص 8ساعات العمل: أ�ام السبت الثايف

 ص.   9:30
صندوق معد مسبقا  مالحظة: التسل�م �كون جزءا منه  

 و�أسلوب التسوق للجزء اآلخر. 
 

PORTLAND 
FIRST ASSEMBLY OF GOD - PORTLAND 
243 Cumberland Ave 
(207) 774-2415 

 بعد الظهر.   3:30-  1ساعات العمل: السبت الساعة 
بط��قة "استلم  مالحظة: التسل�م �كون بصناديق معدة مسبقا 

 ثم غادر" 
 
JEWISH FAMILY SERVICES -    

�
 الخدمات متوقفة حال�ا

1342 Congress St 
(207) 772-1959 

 بنك الحفاظات لعموم الوال�ة 
الند.   �خدم: مقاطعة كم�ب

 
PREBLE STREET RESOURCE CENTER  
252 Oxford St 
(207) 775-0026 

 م 4 -م 1السبت من  –ساعات العمل: الثالثاء 
 مالحظة: صناديق معدة مسبقا. 

 
PROJECT FEED INC 
202 Woodford St 
(207) 761-3920 

  -3 –بعد الظهر  1ساعات العمل: استالم الطلب الثالثاء والخم�س 
يو�ي   4129-370 (207) مالحظة: ير�ب االتصال بالرقم بعد الظهر. 

ف واألر�عاء من  م لعمل الطلب. و لم��د من  5-بعد الظهر  1االثنني
  www.projectfeed.orgالمعلومات ع� 
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ROOT CELLAR - PORTLAND 
94 Washington Ave 
(207) 774-3197 

 مالحظة: ير�ب االتصال للمعلومات. 
 
SACRED HEART/ST. DOMINIC FOOD PANTRY 
80 Sherman St 
207-929-3088  

 ص.  11-ص 8 ساعات العمل: الثالثاء
 مالحظة: يتوفر صناديق معدة مسبقا. 

 
SALVATION ARMY – PORTLAND FOOD 
PANTRY 
297 Cumberland Ave 
(207) 774-4172 

ف واألر�عاء والجمعة من   ساعات العمل: أ�ام االثنني
 بعد الظهر.  2:30-بعد الظهر  1

 مالحظة: الحجز المسبق فقط. 
 
ST. LUKE’S FOOD PANTRY 
134 Park St 
(207) 772-5434 

 ص. 11-ص 9:30ساعات العمل: أ�ام الخم�س 
ي موقف الس�ارات.  

ي ممر �ف
 مالحظة: التوز�ــــع �كون �ف

 
STROUDWATER CHRISTIAN CHURCH FOOD 
PANTRY 
1520 Westbrook St 
(207) 200-5985  

 الظهر. بعد  3- بعد الظهر 1ساعات العمل: االحد 
 مالحظة: التسل�م �كون من النافذة بصناديق مجهزة سابقا. 

ي ع�  
ويف �ي ير�ب ارسال ب��د ال��ت ف إذا كانت هناك حاجة للتسل�م الم�ف

stroudwaterfoodpantry@gmail.com 
 

WAYSIDE FOOD PANTRY 
135 Walton St 
(207) 775-4939 

 مخازن مؤن متنقلة.  5ساعات العمل: 
• Bayside Anchor / 81 Oxford Street, Portland 

 ص. 11ع�ب الشارع، اول يوم خم�س من كل شهر الساعة 
• Sagamore Village / 21 Popham Street, Portland- 

 ص. 10رابع يوم ثالثاء من كل شهر الساعة 
•  Redbank Village و Brick Hill / 2 Townhouse 

Road, South Portland-   يوم ار�عاء من كل شهر   رابع
 م.  2الساعة 

• Washington Gardens / 577 Washington Ave, 
)Portlandي نها�ة
ي  Pembroke Street) �ف

يوم خم�س  ثايف
 ص.  10:30من كل شهر الساعة 

• West End/ 17 Carleton Street, Portland  

) ثالث يوم ار�عاء من كل شهر الساعة  ي
(موقف الس�ارات الخل�ف

. م.مالحظ 11  ة: تعمل مخازن المؤن المتنقلة �شكل طب��ي
 

 المخزن مفت�ح لالستالم من الوكاالت او استالم الطعام الطارئ  
 �عمل Senior Commoditiesو�موجب طلب. و�رنامج  

 .  �شكل طب��ي
 

WHITE MEMORIAL SEVENTH DAY 
ADVENTIST CHURCH 
97 Allen Ave 
(207) 838-3123 

 ص.  9-ص  7:30الخم�س ساعات العمل: أ�ام 
 مالحظة: التسل�م �كون من النافذة بصناديق مجهزة سابقا. 

 
RAYMOND 
RAYMOND FOOD PANTRY 
1273 Roosevelt Trail 
(603) 828-3758 

ي والرابع من الشهر من 
 ساعات العمل: الخم�س الثايف

 م.  6 -م 4 
 . مالحظة: التوز�ــــع �كون خارج�ا بصناديق معدة مسبقا 

 
SEBAGO 
SEBAGO WARMING HUT 
183 Sebago Rd 
(207) 787-5105 

ف   ص. 11 – ص   9:30من  ساعات العمل: االثنني
ف الرابع من الشهر   بعد الظهر.  12-ص 9:30واالثنني

 
SOUTH PORTLAND 
SOUTH PORTLAND FOOD CUPBOARD 
130 Thadeus St 
(207) 874-0379 

 م.  7-م  5ساعات العمل: أول يوم ار�عاء من الشهر 
- ص  8:30بعد الظهر. وأ�ام الخم�س  12-  10:30أ�ام الثالثاء من 

 ص.  11:30
مالحظة: التوز�ــــع �كون بأسلوب ممر الس�ارات بصناديق معدة  

 مسبقا. 
 

SOUTHERN MAINE AGENCY ON AGING - 
 
�
 العمل�ات متوقفة حال�ا
30 Liza Harmon Dr 
(207) 854-6833 

ف   ص. 11 –ص   8:45ساعات العمل: االثنني
   Larrabee Village�خدم: 
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STANDISH 
STANDISH FOOD PANTRY -   ا  تنتقل مؤقت�
175 Northeast Rd 
(207) 358-0359 

ف من س - 4 ءص وا�ام األر�عا  10:30  – 9:30اعات العمل: االثنني
5:30 

 تم االنتقال مؤقتا ا�  مالحظة:  م 
Standish Congregational Church 25 عند Oak Hill Rd 
ي 
�� Standish.  

الرقم هو   التوز�ــــع بط��قة ممر الس�ارات بصناديق معدة مسبقا. 
ي �حتوي ع� تحديثات:  358-0359 (207)

ويف   والموقع االل��ت
www.standishfoodpantry.org   

  
WESTBROOK 
VINEYARD CHURCH OF GREATER PORTLAND 
715 Bridgton Rd 
(207) 854-8339 

 م 6:30-م 5:45ساعات العمل: الجمعة من 
 مالحظة: التوز�ــــع بأسلوب ممر الس�ارات بصناديق معدة مسبقا. 

 
WESTBROOK COMMUNITY FOOD & 
RESORCE CENTER 
426 Bridge St 
(207) 591-8147 

ي والرابع الساعة  ساعات العمل: أ�ام 
  2 -ص  11الثالثاء الثايف

مالحظة: التوز�ــــع �كون من الرص�ف بأ��اس معدة   بعد الظهر. 
 مسبقا. 

WINDHAM 
WINDHAM FOOD PANTRY 
377 Gray Rd 
(207) 892-1931 

ف ا� الخم�س من     –ص 8:30ساعات العمل: للحجز من االثنني
ص  10م. و�وم األر�عاء األول من الشهر هو ل�بار السن فقط  4
 فما فوق).  62ص (لمن أعمارهم  11:30 –

للزوار الطلب من غرفة   نمالحظة: للمواع�د فقط. �مك 
 االنتظار.  

 
YARMOUTH 
YARMOUTH COMMUNITY FOOD PANTRY 
116 Main St 
(207) 420-1880 

بعد الظهر.  12 - ص 10ساعات العمل: الثالثاء والجمعة من   
معدة   بصناديق  الس�ارات  ممر  بأسلوب  التوز�ــــع  مالحظة: 

 مسبقا. 
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الند  ي مقاطعة كم�ب
 مواقع توز�ــــع الوجبات ��

 
 
BRUNSWICK 
MID COAST HUNGER PREVENTION SOUP 
KITCHEN 
12 Tenney Way  
(207) 725-2716 

ف   بعد   12:30- ص  11الخم�س من   –ساعات العمل: االثنني
 بعد الظهر.   1:30-بعد الظهر    12الظهر. والسبت من  

. و�تم   ي مالحظة: يتم اعداد وجبات الغداء للطلب الخار�ب
 . ي

�ت  توز�عها من المدخل ال�ش
 
PATHWAY VINEYARD CHURCH – 
BRUNSWICK 
2 Columbus Dr  
(207) 784-9500 

 م.  6-م  5ساعات العمل: الثالثاء, 
مالحظة: الوجبات المعدة مسبقا. التوز�ــــع بأسلوب ممر  

 الس�ارات. 
 
PORTLAND 
AMISTAD INC-    �العمل�ات متوقفة حال�ا 
66 State St 
(207) 773-1956 

 مالحظة: الوجبات متوقفة مؤقتا. 
 يتوفر صناديق طوارئ معدة مسبقا. 

 
 

PREBLE STREET RESOURCE - SOUP KITCHEN 
252 Oxford St  
(207) 775-0026 

 مالحظة: لم �عد هناك توز�ــــع للوجبات عند 
 252 Oxford Street  ي

بات الجاهزة متوفرة  بورتالند. الوج  �ف
ي� 
ي  الجد�د  Street Outreach Collaborative �ف

 ة �ف
Preble Street  4:30-م  3:30ص و   10 -ص  9الساعة   من  

ي األسب�ع. 
 ير�ب االطالع ع� موقع   م سبعة أ�ام �ف

 Preble Street    ي جدول ومواقع
للحصول ع� التحديثات �ف

 التسل�م. 
 www.preblestreet.org 

 
ST. VINCENT DE PAUL SOUP KITCHEN 
307 Congress St  
(207) 772-1113 

ف ا� الخم�س ساعات العمل: من  بعد    12:30  -ص 11االثنني
 الظهر. 

 مالحظة: وجبات جاهزة. 
 
STEEP FALLS 
STEEP FALLS COUNTRY CHURCH SOUP 
KITCHEN 
35 Main St 
(207) 229-3289 

 م.  6- م  4:30ساعات العمل: أ�ام األر�عاء من 
 مالحظة: وجبات جاهزة. 

 


