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មណ្ឌលផ្ត ល់ស្បៀងអាហារសោយឥតគិតថ្លៃ
សៅសោនធី CUMBERLAND
្ូ មទាក់ទងសៅកាន់មណ្ឌលផ្ត ល់ស្បៀងអាហារសោយឥតគិតថ្លៃ និងទីតាំង អាហារ្ម្រាប់កាលវ ិភាគខែកចាយលមីៗ
ព័ត៌ានសនេះអាែនឹងានការផ្លៃ្់បតរជាញឹ
ូ
កញាប់ សោយសារខតការ្ម្រមប្ម្រមួលសៅនឹងកាលៈសទ្ៈថ្នជាំងឺ COVID-19
និងផ្ត ល់ជូនខតព័ត៌ានលមីៗបាំផ្ុតខែលាន គិតមកម្រតឹមកាលបរ ិសែេ ទខែលបានសរៀបរាប់ោងសលើ។
្ូ មែូ លសៅកាន់ https://www.gsfb.org/covid-19-partner-agency-updates/ ្ម្រាប់ព័ត៌ាន ម្របចាាំ្បាតហ៍លមីៗ។
*Food Pantries/Food Cupboards/Food Banks និងកម្ម វ ិធីផ្សេងផ្ ៀតដែលមានផ្ ៀបរាប់ផ្ៅ ីផ្នេះ ផ្ធវ ើកា ដែកចាយ
ផ្្រឿងផ្ ស (អាហា ដែលម្ិនទាន់ផ្ ៀបែំែម្អ ិន) ផ្ោយឥតរិតថ្លៃ និងសមាា ៈសគត់សគង់ម្ូលោានផ្សេងផ្ ៀត ស្មាប់
កា ផ្្បើ្ាស់ផ្្ៅ ីតំង ជាធម្ម តស្មាប់អតិលិជនដែលយកម្ហ ូបអាហា ផ្ៅែម្អ ិនផ្ៅសទេះផ្ោយខ្ល ួនឯង។

BRIDGTON
BRIDGTON FOOD PANTRY
214 Main St
(207) 647-3704
សា៉ោង៖ ថ្លៃ អង្គារ ពីសា៉ោង 11 ម្រពឹក – 6 ល្ងៃែ
្ាាល់៖ កាំណ្ត់ម្រតឹមអតិលជ
ិ ន 2នាក់កនុងមួ យ
សលើក សៅកនុងបនទ ប់អាហារ អន កសផ្េងសទៀតនឹង
បនត ្ថ ិតសៅកនុងរលយនត រប្់ពួកសគ រង់ចាាំ
រហូ តែល់សវនរប្់ែល ួន

ST. JOSEPH FOOD PANTRY
225 South High St
(207) 318-5671
សា៉ោង៖ ថ្លៃ អង្គារ ្បាទហ៍ទី4 ថ្នខែ ពីសា៉ោង
10 ម្រពឹក - 12 ថ្លៃ ម្រតង់
្ាាល់៖ គាំរ ូស្វាអនុញ្ញាតឲ្យានការ
សបើកបរឆ្ៃ ងកាត់ ខែលានម្របអប់អាហារ
សវែែច ប់ទុកជាមុន។

BRUNSWICK
MID-COAST HUNGER PREVENTION
FOOD PANTRY
12 Tenney Way
(207) 725-2716
សា៉ោង៖ ថ្លៃ អង្គារ ពីសា៉ោង 11 ម្រពឹក – 2 រស្ៀល
និងសា៉ោង 4 រស្ៀល – 6 ល្ងៃែ, ថ្លៃ ពុធនិង្ុម្រក
ពីសា៉ោង 11 ម្រពឹក – 2 រស្ៀល, និងថ្លៃ សៅរ៍ ពីសា៉ោង
12 ថ្លៃម្រតង់ – 3 រស្ៀល។
្ាាល់៖ មកទទួ លសោយការសបើកបរឆ្ៃ ងកាត់
ខែលានម្របអប់អាហារសវែែច ប់ទុកជាមុន។
ការផ្ត ល់ជូនតមផ្ទ េះ នឹងបនត ផ្ត ល់ជូន។

CASCO
CASCO ALLIANCE CHURCH FOOD
PANTRY
7 Point Sebago Rd
(207) 693-9601
សា៉ោង៖ សបើកែាំសណ្ើរការសៅថ្លៃ អង្គារ ្បាតហ៍ទ1
ី
និងថ្លៃ ែនទ ្បាតហ៍ទី3 ថ្នខែ សា៉ោង
6 ល្ងៃែ – 7យប់
្ាាល់៖ មកទទួ លសោយការសបើកបរឆ្ៃ ងកាត់
ខែលានម្របអប់អាហារសវែែច ប់ទុកជាមុន

CASCO VILLAGE CHURCH
941 Meadow Rd
(207) 627-4282
សា៉ោង៖ ថ្លៃ ម្រពហ្បតិ៍ ្បាតហ៍ទី4 ថ្នខែ
ពីសា៉ោង
2 រស្ៀល – 5:30 ល្ងៃែ
្ាាល់៖ គាំរ ូស្វាអនុញ្ញាតឲ្យានការ
សបើកបរឆ្ៃ ងកាត់ ខែលានម្របអប់អាហារ
សវែែច ប់ទុកជាមុន
CUMBERLAND
COMMUNITY FOOD PANTRY CUMBERLAND
290 Tuttle Rd (Town Hall)
(207) 831-2294
សា៉ោង៖ ថ្លៃ ្ុម្រក ្បាតហ៍ ទី1 ទី2 និងទី4 ថ្នខែ
សា៉ោង 3 រស្ៀល – 6 ល្ងៃែ
្ាាល់៖ មកទទួ លសោយការសបើកបរឆ្ៃ ងកាត់
ខែលានម្របអប់អាហារសវែែច ប់ទុកជាមុន
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EAST BALDWIN
FIRST CONGREGATIONAL CHURCH OF
EAST BALDWIN FOOD PANTRY
26 School St
(207) 657-2360
សា៉ោង៖ ថ្លៃ អង្គារ សា៉ោង 9:30 – 10:15 ម្រពឹក
្ាាល់៖ មនុ្េសម្រែើនបាំផ្ត
ុ 5នាក់សៅោងកនុង
បនទ ប់ កនុងមួ យសពល សោយានគាំរ ូតមជសម្រមើ្

FALMOUTH
FALMOUTH FOOD PANTRY
271 Falmouth Rd
(207) 627-4282
្ាាល់៖ ្ាំរាប់ការែឹកបញ្ជន
ូ ខតប៉ោុស្
ណ េះ។
្ម្រាប់ព័តា
៌ នបខនថ ម ្ូ មទូ រ្ពទ សៅសលែ
(207) -632-2687

FREEPORT
FREEPORT COMMUNITY SERVICES
53 Depot St
(207) 865-3985 ext. 205
សា៉ោង៖ ថ្លៃ ែនទ និងថ្លៃ ពុធ ពីសា៉ោង 11 ម្រពឹក – 1
រស្ៀល
្ាាល់៖ មនុ្េអាែសម្រជើ្យកម្របអប់
អាហារខែលបានសវែែច ប់ទុកមុន ពីកខនៃ ងផ្ទុក
អាហាររប្់ពួកសគ

GORHAM
GORHAM ECUMENICAL FOOD PANTRY

299 B Main St
(207) 222-4351
សា៉ោង៖ ថ្លៃ អង្គារ ពីសា៉ោង 10 ម្រពឹក – 12 ថ្លៃ ម្រតង់។ ថ្លៃ
ែនទ ្បាតហ៍ ទី2 និងទី4 ថ្នខែ ពីសា៉ោង
6 ល្ងៃែ – 7 យប់
្ាាល់៖ មកទទួ លសោយរងចាាំោងសម្រៅអាគារ
/មកទទួ លសោយការសបើកបរឆ្ៃ ងកាត់

GRAY
CROSSROADS COMMUNITY CHURCH
14 Lewiston Rd
(207) 657-4541
សា៉ោង៖ ថ្លៃ អាទិតយ 1 រស្ៀល – 2:30 រស្ៀល
្ាាល់៖ ានម្របអប់អាហារខែលបានសវែែច ប់
ទុកមុនខតប៉ោុស្
ណ េះ

GRAY COMMUNITY FOOD PANTRY
5 Brown St
(207) 657-4279 ext. 3
សា៉ោង៖ ថ្លៃ ្ុម្រក ទី1 និងទី3 ថ្នខែ ពីសា៉ោង
12:30 ថ្លៃម្រតង់ – 3 រស្ៀល

្ាាល់៖ ការខែកចាយម្របអប់អាហារសវែែច ប់
ទុកមុន សៅកខនៃ ងែាំណ្ត

HARRISON
HARRISON FOOD BANK
176 Waterford Rd
(207) 647-3384
សា៉ោង៖ ថ្លៃ អង្គារ សា៉ោង 12 ថ្លៃ ម្រតង់ – 6 ល្ងៃែ
្ាាល់៖ ម្របអប់អាហារសវែែច ប់ទុកមុន សោយ
ានគាំរ ូស្វាអនុញ្ញាតឲ្យានការសបើកបរ
ឆ្ៃ ងកាត់

NAPLES
CROSSWALK COMMUNITY OUTREACH
15 Village Green
(207) 595-4156
សា៉ោង៖ សបើកែាំសណ្ើរការសៅថ្លៃ
ែនទ សរៀងរាល់ពីរ្បាតហ៍មតង ពីសា៉ោង 1 – 3
រស្ៀល។ អាហារឆ្អ ិន្ាំរាប់ទទួ លទានសម្រៅទីតាំង
ក៏ានផ្ត ល់ជូនផ្ងខែរសៅថ្លៃ ម្រពហ្បតិ៍ សា៉ោង
11 ម្រពឹក – 1 រស្ៀល
្ាាល់៖
មកទទួ លសោយការសបើកបរឆ្ៃ ងកាត់ខែលាន
ម្របអប់អាហារសវែែច ប់ទុកជាមុន និងអាហារ
ឆ្អ ិនសៅតៗ្ម្រាប់ទទួ លទានសម្រៅទីតាំង

UNITED METHODIST GOOD
FELLOWSHIP – NAPLES FOOD PANTRY
1000 Roosevelt Trail
(207) 653-6449
សា៉ោង៖ សបើកែាំសណ្ើរការ សៅថ្លៃ អង្គារ សា៉ោង 10
ម្រពឹក – 11:30 ម្រពឹក
្ាាល់៖ មកទទួ លសោយការសបើកបរឆ្ៃ ងកាត់
ខែលានម្របអប់អាហារសវែែច ប់ទុកជាមុន

NEW GLOUCESTER
FIRST CONGREGATIONAL CHURCH –
NEW GLOUCESTER
19 Gloucester Hill Rd
(207) 926-3260
សា៉ោង៖ ថ្លៃ សៅរ៍ ្បាតហ៍ទី2 និងទី4 ថ្នខែ
ពីសា៉ោង 8 ម្រពឹក – 9:30 ម្រពក
ឹ
្ាាល់៖ ម្របអប់អាហារសវែែច ប់ទុកមុនខផ្ន កែៃ េះ
និងគាំរ ូស្វាទិញទាំនិញខផ្ន កែៃ េះៗ
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PORTLAND
FIRST ASSEMBLY OF GOD - PORTLAND

SALVATION ARMY – PORTLAND FOOD
PANTRY

243 Cumberland Ave
(207) 774-2415
សា៉ោង៖ ថ្លៃ សៅរ៍ សា៉ោង 1 ថ្លៃ ម្រតង់ – 3 :30 រស្ៀល
្ាាល់៖ ម្របអប់អាហារសវែែច ប់ទុកមុន
ខែលានសៅោងសម្រៅអាែសៅយក
សលឿនៗបាន

297 Cumberland Ave
(207) 774-4172
សា៉ោង៖ ថ្លៃ ែនទ ថ្លៃ ពុធ និងថ្លៃ ្ម្រុ ក ពីសា៉ោង 1
រស្ៀល – 2:30 រស្ៀល
្ាាល់៖ តមរយៈការ្ត់ជួបខតប៉ោុស្
ណ េះ

JEWISH FAMILY SERVICESផ្លអកែាំសណ្ើរការនាសពលបែចុបបនន
1342 Congress St
(207) 772-1959
ធនាគារកនទ បទឹកសនាម្ាំរាប់ទូទា ាំងរែឋ
បសម្រមើស្វា៖ សោនធី Cumberland

PREBLE STREET RESOURCE CENTER

ST. LUKE’S FOOD PANTRY
134 Park St
(207) 772-5434
សា៉ោង៖ ថ្លៃ ម្រពហ្បតិ៍ សា៉ោង 9:30 ម្រពឹក – 11 ម្រពឹក
្ាាល់៖ មកទទួ លសោយការសបើកបរឆ្ៃ ងកាត់
សៅកនុងែាំណ្តរលយនត

STROUDWATER CHRISTIAN CHURCH
FOOD PANTRY

252 Oxford St
(207) 775-0026
សា៉ោង៖ ថ្លៃ អង្គារ – ថ្លៃ សៅរ៍ ពីសា៉ោង 1 រស្ៀល – 4
រស្ៀល
្ាាល់៖ ម្របអប់អាហារខែលបានសវែែច ប់
ទុកមុន

1520 Westbrook St
(207) 200-5985
សា៉ោង៖ ថ្លៃ អាទិតយ សា៉ោង 1 រស្ៀល – 3 រស្ៀល
្ាាល់៖ ៖ មកទទួ លសោយការសបើកបរឆ្ៃ ងកាត់
ខែលានម្របអប់អាហារសវែែច ប់ទុកជាមុន។
ម្រប្ិនសបើម្រតូវការឲ្យានការែឹកជញ្ជន
ូ ែល់ផ្ទេះ
្ូ មអុីខម៉ោលសៅកាន់
stroudwaterfoodpantry@gmail.com

PROJECT FEED INC

WAYSIDE FOOD PANTRY

202 Woodford St
(207) 761-3920
សា៉ោង៖ ការែូ លយកការបញ្ញាទិញ សៅថ្លៃ
អង្គារនិងថ្លៃ ម្រពហ្បតិ៍ សា៉ោង 1 រស្ៀល – 3
រស្ៀល
្ាាល់៖ ្ូ មទូ រ្ពទ សៅសលែ (207)370-4129
សៅថ្លៃ ែនទ និងថ្លៃម្រពហ្បតិ៍ ែសនាៃេះពីសា៉ោង 1
រស្ៀល - 5 ល្ងៃែ សែើមបីោក់ការបញ្ញាទិញ។
ស្ែកត ីលមអ ិតបខនថ ម តមរយៈ
www.projectfeed.org

ROOT CELLAR - PORTLAND
94 Washington Ave
(207) 774-3197
្ាាល់៖ ្ូ មទូ រ្ពទ ្ម្រាប់ព័ត៌ានបខនថ ម

SACRED HEART/ST. DOMINIC FOOD
PANTRY
80 Sherman St
207-929-3088
សា៉ោង៖ ថ្លៃ អង្គារ សា៉ោង 8 ម្រពឹក – 11 ម្រពឹក
្ាាល់៖ ានផ្ត ល់ជូនម្របអប់អាហារ
ខែលបានសវែែច ប់ទុកមុន

135 Walton St
(207) 775-4939
សា៉ោង៖ បនទ ប់អាហារែល័តែាំនួន 5
• Bayside Anchor / 81 Oxford Street,
Portland (ឆ្ៃ ងផ្ល វូ ), ថ្លៃ ម្រពហ្បតិ៍្បាតហ៍ ទី1
សរៀងរាល់ខែ សា៉ោង 11 ម្រពឹក
• Sagamore Village / 21 Popham Street,
Portland - ថ្លៃ អង្គារ ្បាតហ៍ទី4 សរៀងរាល់ខែ
សា៉ោង 10 ម្រពឹក
• Redbank Village និង Brick Hill / 2
Townhouse Road, South Portland - ថ្លៃ
ពុធ ្បាតហ៍ទី4 សរៀងរាល់ខែ សា៉ោង 2 រស្ៀល
• Washington Gardens / 577 Washington
Ave, Portland (ែុងផ្ល វូ Pembroke Street)
ថ្លៃ ម្រពហ្បតិ៍ ្បាតហ៍ទី2 សរៀងរាល់ខែ សា៉ោង
10:30 ម្រពឹក
• West End/ 17 Carleton Street, Portland
(សម្រកាយទីកខនៃ ងែាំណ្ត) ថ្លៃ ពុធ ្បាតហ៍ទ3
ី
សរៀងរាល់ខែ សា៉ោង 11 ម្រពឹក
្ាាល់៖ បនទ ប់អាហារែល័ត កាំពុងានែាំសណ្ើរ
ការតមធមម ត។ ឃ្ៃាំងសបើកែាំសណ្ើរការ្ម្រាប់
ការែូ លយករប្់ទីភានក់ង្គរ និងការែូ លយក
អាហារ្ម្រាប់ការ្សគង្គាេះបនាទន់ សៅសពល
ានការស្ន ើ្។ុាំ កមម វ ិធី Senior Commodities
កាំពុងបនត ែាំសណ្ើរការតមធមម ត
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WHITE MEMORIAL SEVENTH DAY
ADVENTIST CHURCH
97 Allen Ave
(207) 838-3123
សា៉ោង៖ ថ្លៃ ម្រពហ្បតិ៍ សា៉ោង 7:30 – 9 ម្រពឹក
្ាាល់៖ គាំរ ូស្វាអនុញ្ញាតឲ្យានការ
សបើកបរឆ្ៃ ងកាត់ ខែលានម្របអប់អាហារ
សវែែច ប់ទុកជាមុន។

RAYMOND
RAYMOND FOOD PANTRY
1273 Roosevelt Trail
(603) 828-3758
សា៉ោង៖ ថ្លៃ ម្រពហ្បតិ៍ ទី2 និងទី4 សា៉ោង 4 រស្ៀល
– 6 ល្ងៃែ
្ាាល់៖ ការខែកចាយម្របអប់អាហារ
សវែែច ប់ទុកមុន សៅោងសម្រៅ

SEBAGO
SEBAGO WARMING HUT
183 Sebago Rd
(207) 787-5105
សា៉ោង៖ ថ្លៃ ែនទ សា៉ោង 9:30 ម្រពឹក – 11 ម្រពឹក។ ថ្លៃ ែនទ
ទី4 សា៉ោង 9:30 ម្រពឹក – 12 ថ្លៃ ម្រតង់

SOUTH PORTLAND
SOUTH PORTLAND FOOD CUPBOARD
130 Thadeus St
(207) 874-0379
សា៉ោង៖ ថ្លៃ ពុធ ្បាតហ៍ទ1
ី ថ្នខែ ពីសា៉ោង 5 ល្ងៃែ –
7 យប់, ថ្លៃ អង្គារ៍ សា៉ោង 10:30 ម្រពឹក – 12 ថ្លៃ ម្រតង់,
ថ្លៃ ម្រពហ្បតិ៍ ពីសា៉ោង 8:30 ម្រពឹក – 11:30 ម្រពឹក
្ាាល់៖ មកទទួ លសោយការសបើកបរឆ្ៃ ងកាត់
ខែលានម្របអប់អាហារសវែែច ប់ទុកជាមុន

SOUTHERN MAINE AGENCY ON AGINGផ្លអកែាំសណ្ើរការនាសពលបែចុបបនន
30 Liza Harmon Dr
(207) 854-6833
សា៉ោង៖ ថ្លៃ ែនទ សា៉ោង 8:45 ម្រពឹក – 11 ម្រពឹក។
បសម្រមើស្វា៖ Larrabee Village

STANDISH
STANDISH FOOD PANTRYបានបញ្ញាក់ថាានទាំនាក់ទាំនង
175 Northeast Rd
(207) 358-0359
សា៉ោង៖ ថ្លៃ ែនទ ពីសា៉ោង 9:30 ម្រពឹក – 10:30 ម្រពឹក,
និងថ្លៃ ពុធ សា៉ោង 4 – 5:30 ល្ងៃែ

្ាាល់៖ ការផ្លត្់បតរទី
ូ តង
ាំ ជាបស្
ត េះអា្នន
សៅកាន់ Standish Congregational Church
សៅ 25 Oak Hill Rd សៅកនុងភូ មិ Standish។
មកទទួ លសោយការសបើកបរឆ្ៃ ងកាត់
ខែលានម្របអប់អាហារសវែែច ប់ទុកជាមុន។
សលែទូ រ្ពទ រប្់ពួកសគគឺ (207) 358-0359
សហើយសគហទាំព័ររប្់ពួកសគនឹងាន
ព័ត៌ានលម ីៗ៖ www.standishfoodpantry.org

WESTBROOK
VINEYARD CHURCH OF GREATER
PORTLAND
715 Bridgton Rd
(207) 854-8339
សា៉ោង៖ ថ្លៃ ្ុម្រក សា៉ោង 5:45 ល្ងៃែ - 6:30 ល្ងៃែ
្ាាល់៖ មកទទួ លសោយការសបើកបរឆ្ៃ ងកាត់
ខែលានម្របអប់អាហារសវែែច ប់ទុកជាមុន

WESTBROOK COMMUNITY FOOD &
RESOURCE CENTER
426 Bridge St
(207) 591-8147
សា៉ោង៖ ថ្លៃ អង្គារ ទី2 និងទី4 សា៉ោង 11 ម្រពឹក – 2
រស្ៀល
្ាាល់៖ មកទទួ លសោយរងចាាំោងសម្រៅអាគារ
ខែលានលង់អាហារសវែែច ប់ទុកជាមុន

WINDHAM
WINDHAM FOOD PANTRY
377 Gray Rd
(207) 892-1931
សា៉ោង៖ តមរយៈការ្ត់ជួប។ ថ្លៃ ែនទ – ថ្លៃម្រព
្បតិ៍ ពីសា៉ោង 8:30 ម្រពឹក – 4 រស្ៀល។ ថ្លៃ ពុធ
្បាតហ៍ទីមួយថ្នខែសនេះ គឺ្ម្រាប់មនុ្េ
ចា្់ខតប៉ោុស្
ណ េះ សា៉ោង 10 ម្រពឹក – 11:30 ម្រពឹក
(អាយុ 62ឆ្នាំស ើងសៅ)
្ាាល់៖ តមរយៈការ្ត់ជួបខតប៉ោុស្
ណ េះ។ សភញៀវ
បញ្ញាទិញពីបនទ ប់រង់ចាាំ។

YARMOUTH
YARMOUTH COMMUNITY FOOD
PANTRY
116 Main St
(207) 420-1880
សា៉ោង៖ ថ្លៃ អង្គារនិងថ្លៃ ្ុម្រក ពីសា៉ោង 10 ម្រពឹក –
12 ថ្លៃម្រតង់
្ាាល់៖ គាំរ ូស្វាអនុញ្ញាតឲ្យានការ
សបើកបរឆ្ៃ ងកាត់ ខែលានម្របអប់អាហារ
សវែែច ប់ទុកជាមុន។
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ីតង
ំ អាហា ្បចាំផ្ោនធី CUMBERLAND
BRUNSWICK
MID COAST HUNGER PREVENTION
SOUP KITCHEN
12 Tenney Way
(207) 725-2716
សា៉ោង៖ ថ្លៃ ែនទ - ថ្លៃ ្ម្រុ ក ពីសា៉ោង 11 ម្រពឹក –
12:30 ថ្លៃម្រតង់, និងថ្លៃ សៅរ៍ ពីសា៉ោង 12 ម្រពឹក –
1:30 រស្ៀល
្ាាល់៖ អាហារថ្លៃ ម្រតង់នឹង
ម្រតូវបានសរៀបែាំជាសម្រ្ែ
្ម្រាប់ការទទួ លទានសម្រៅទីតាំង។ បសម្រមជ
ើ ូ នពី
ម្រែកែូ លោងសកើត

PATHWAY VINEYARD CHURCH –
BRUNSWICK
2 Columbus Dr
(207) 784-9500
សា៉ោង៖ ថ្លៃ អង្គារ សា៉ោង 5 ល្ងៃែ – 6 ល្ងៃែ
្ាាល់៖ អាហារ្ម្រាប់ទទួ លទានសម្រៅទីតាំង។
គាំរ ូអនុញ្ញាតឲ្យានការសបើកបរឆ្ៃ ងកាត់

PORTLAND
AMISTAD INC ផ្លអកែាំសណ្ើរការនាសពលបែចុបបនន
66 State St
(207) 773-1956
្ាាល់៖ អាហារសពលម្រតូវបាន
ផ្លអកជាបស្
ត េះអា្នន ។ ានផ្ត ល់ជូនម្របអប់
អាហារខែលបានែច ប់
ទុកមុន្ម្រាប់ការ្សគង្គាេះបនាទន់។

PREBLE STREET RESOURCE - SOUP
KITCHEN
252 Oxford St
(207) 775-0026
្ាាល់៖ ខលងានបសម្រមអា
ើ ហារសពលជូ នសទៀត
សហើយ សៅ 252 Oxford Street សៅកនុងទីម្រក ុង
Portland។ អាហារទទួ លទានសម្រៅទីតាំង
ានផ្ត ល់ជូនតមរយៈកមម វ ិធី Street Outreach
Collaborative លម ីរប្់មជឈមណ្ឌល Preble Street
ចាប់ពីសា៉ោង 9 ម្រពឹក – 10 ម្រពឹក និងពីសា៉ោង
3:30 រស្ៀល – 4:30 រស្ៀល 7 ថ្លៃ កនុងមួ យ
្បាតហ៍។ ្ូ មសមើលសគហទាំព័រប្់ Preble Street
្ម្រាប់កាលវ ិភាគ/ទីតាំងខែលបានសធវ ើ
បែចុបបនន ភាព៖
www.preblestreet.org

ST. VINCENT DE PAUL SOUP KITCHEN
307 Congress St
(207) 772-1113
សា៉ោង៖ ថ្លៃ ែនទ – ថ្លៃ ្ម្រុ ក សា៉ោង 11 ម្រពឹក
ែល់សា៉ោង 12:30 ថ្លៃ ម្រតង់
្ាាល់៖ អាហារ្ម្រាប់ទទួ លទានសម្រៅទីតាំង

STEEP FALLS
STEEP FALLS COUNTRY CHURCH SOUP
KITCHEN
35 Main St
(207) 229-3289
សា៉ោង៖ ថ្លៃ ពុធ ពីសា៉ោង 4:30 រស្ៀល – 6 ល្ងៃែ
្ាាល់៖ អាហារ្ម្រាប់ទទួ លទានសម្រៅទីតាំង

