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 KENNEBECوجبات منطقة مقاطعة 
ي جداول التوزي    ع 

 يرجى االتصال بمواقع مخازن المؤن والوجبات للحصول عىل التحديثات ف 

ي تطرأ بسبب كوفيد
 وهي تمثل آخر المعلومات المتوفرة حت  التاري    خ المذكور أعاله  19-قد تتغير هذه المعلومات عادة بسبب التعديالت الت 

 للحصول عىل التحديثات األسبوعية  updates/-agency-partner-19-https://www.gsfb.org/covid يرجى الدخول اىل

*Food Pantries/Food Cupboards/Food Banks  ات ز امج األخرى المذكورة هنا توزع البقالة مجانا )الطعام غبر المجهز( والتجهبر والبر
ي تستخدم 

ي مسكن الزبون. األساسية األخرى الت 
ز
ها ف  خارج موقع التوزي    ع وعادة ما يتم تحضبر

 

ALBION 

LOAVES AND FISHES 
123 Benton Rd 

(207) 437-7123 

 ص   11:00- ص  9:30ساعات العمل: االثنين واالربعاء من 

والثالثة من كل  مساءا في ايام الجمعة االولى   7-  5يفتح الساعة 

 شهر. 

 

AUGUSTA 

AUGUSTA FOOD BANK 
161 Mount Vernon Ave 

(207) 622-5225 

م. وايام   2:00  -م  12:30الخميس من  -ساعات العمل: االثنين

 االربعاء من الخامسة الى السابعة مساءا وبموعد فقط. 

 (207)مالحظة: مفتوح لسكان اوكستا ومانشستراتصل ب 

 للحجز.   213-2233

 ليم عبر ممر السيارات. التس
 

CHELSEA FOOD BANK 
5 Glenridge Dr 

(207) 485-1018 

م.ايام االربعاء من   4:30  –م  3ساعات العمل: االثنين من 

 ظهرا.  12:00-صباحا    10:30

 مالحظة: التسليم عبر ممر السيارات 
 

SALVATION ARMY AUGUSTA FOOD PANTRY 
36 Eastern Ave 

(207) 623-3752 

  –ظهرا  12:30ظهرا.   12-ص    9ساعات العمل: االربعاء  

 مساءا.  4:00

مالحظة: تتوفر صناديق معدة مسبقا. يسمح للجيران او افراد  

 العائلة باالستالم نيابة عن االخرين.  

 

 

 

 

CHINA 

CHINA COMMUNITY FOOD PANTRY 
1320 Lakeview Dr 

(207) 968-2421 

 . را  ظه  1  -را  ظه 12الساعه ساعات العمل: كل جمعة وسبت 

 

CLINTON 

CLINTON COMMUNITY FOOD BANK 
36 Church St 

(207) 314-4095 

 ظهرا .   12-ص  10ساعات العمل:اول وثالث خميس من 

إلستالم   يخدم:على المستفيدين الحضور الى مكتب المدينة

العنوان   8511-426.رقم مكتب المدينة اإلحالة اق طلب راو

   Baker St 27هو

 

FAYETTE 

FAYETTE BAPTIST CHURCH PANTRY 
39 Baldwin Hill Rd 

(207) 685-9492 

 

ساعات العمل: يرد على المكالمات وحسب الحاجة. يفتح 

 ظهرا .   6- ظهرا    1الخميس من  

 

GARDINER 

CHRYSALIS PLACE - GARDINER FOOD 

PANTRY 
576 Brunswick Ave 

(207) 582-5507 

مساءا   1مساءا والخميس  8  –مساءا   6ساعات العمل: الثالثاء 

 مساءا  3-
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FAITH FOOD PANTRY 

(Faith Christian Church) 
280 Brunswick Ave 

(207) 781-2996  

ساعات العمل: الجمعة االولى والثانية والثالثة من الشهر من  

  11  -ص  9م والسبت الرابع من الشهر من  2:30 – م  12

سيكون العمل  فالشهر  ا كان ذلك في خامس جمعة من إذ ص.

 م.  2:30 – م  12من 

ليس   رئ. يقوم بالتسليم لالشخاص الذينيفتح للطوا مالحظة:

 لديهم واسطة نقل. 
 

HALLOWELL 

HALLOWELL FOOD BANK INC 
6 Pearley’s Lane 

(207) 992-6899 

 م.  2 – م  1ساعات العمل: يفتح الخميس  

مالحظة: تسليم اسبوعي بأسلوب ممر السيارات.يمكن للجيران  

 ن االخرين. ان يستلموا نيابة ع
 

LITCHFIELD 

LITCHFIELD FOOD BANK 
491 Richmond Rd 

(207) 557-2680  

  12  -ص  10الخميس  ،م  6-م   4ساعات العمل:االربعاء من 

 ظهرا.  

 تسليم بأسلوب ممر السيارات بصناديق معدة مسبقا.  مالحظة:

 يمكن للجيران ان يستلموا نيابة عن االخرين. 
 

MONMOUTH 

MONMOUTH UNITED CHURCH 

FOOD PANTRY 
776 Main St 

(207) 525-3256  

 م. 1- م  12ساعات العمل: الخميس 

 البناية. مالحظة: اليسمح بدخول الزبائن الى 

 تؤخذ الطلبات من الباب وتسلم الصناديق الى سيارة الزبون. 
 

MOUNT VERNON 

FIRST BAPTIST CHURCH FOOD BANK 
321 Pond Rd 

(207) 293-2141 

ظهرا . في حالة استعداد    12- ص  10ساعات العمل: السبت 

 دائما.
 يمكن للجيران ان يستلموا نيابة عن االخرين.  مالحظة: 
 بأسلوب ممر السيارات بصناديق معدة مسبقا. تسليم 

NORTH BELGRADE 

BELGRADE ROME SPECIAL NEEDS 

FOOD PANTRY 
508 Smithfield Rd (Rt. 8) 

(207) 495-2022 

 ص.   11  -ص  9ساعات العمل:الثالئاء  

مالحظة: صناديق معدة مسبقا. تقييد االتصال بين المتطوعين  

 والزبائن.
 

NORTH MONMOUTH 

NORTH MONMOUTH FOOD PANTRY 
151 North Main St 

(207) 933-2400 

كل  ، ساعات العمل: يوم االربعاء الثالث من الشهر. في الصيف

 ص. ) للفواكه والخضروات فقط(    10 – ص 9يوم اربعاء 

مالحظة: يسمح للمتطوعين فقط بتسليم الطعام. يسمح بدخول  

 شخص واحد كل مرة الى داخل البناية. 

 

NORTH VASSALBORO 

VASSALBORO FOOD STATION PANTRY 
679 Main St (Rt 32) 

(207) 873-7375 

 ظهرا .   12  –ص  9:15خميس  كل يوم   ساعات العمل: 

 

OAKLAND 

OAKLAND UMC FOOD PANTRY 
20 West School St 

(207) 465-4422  

ص وبالحجز   10  -ص9ساعات العمل:كل يوم سبت من 

 المسبق. 
 

SIDNEY 

SIDNEY COMMUNITY FOOD PANTRY 
Second Baptist Church, 3022 West 

River Rd 

(207) 805-6362 

  12-ص  9ساعات العمل: االربعاء الثاني والرابع من الشهر  

 م. 7  –م  5ظهرا  و  
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SOUTH GARDINER 

SOUTH GARDINER BAPTIST CHURCH FOOD 

PANTRY 

639 River Rd  

(207) 233-8883  

- ص10ساعات العمل: يفتح السبت االول من الشهر من 

او  ، م 7:30- م  6:30والخميس الثالث من الشهر من ، ص11

 بالحجز المسبق. 

 مالحظة: صناديق معدة مسبقا. 
 

WATERVILLE  

GREATER WATERVILLE AREA FOOD PANTRY 
61 Pleasant St 

(207) 946-2121 

ص.    11 - ص 9الخميس من   –ساعات العمل: يفتح االثنين 

 :م. 7 – م  5:30واالثنين من 

 مالحظة: يخدم منطقة واترفيل. 
 

WINDSOR 

WINDSOR FOOD BANK 
523 Ridge Rd (بالقرب من مبنى البلدية) 

(207) 485-2414 

 ساعات العمل: يوم االربعاء االول والثالث من الشهر من 

 م.  7- م 5 

 

WINSLOW 

ST. JOHN’S FOOD PANTRY 
26 Monument St 

(207) 872-2281 

  -ص 10:30ساعات العمل:يفتح االربعاء الثالث من الشهر من  

 ظهرا.   12:30

 

WINSLOW COMMUNITY CUPBOARD 
12 Lithgow St 

(207) 402-7947 

  12ساعات العمل: ايام الخميس الثاني والرابع من الشهر من 

 م.  7-م   5،م 3-ظهرا   

 عصرا ،   3  –ظهرا    12من  4و  2ساعات العمل: 

  مساء   7 – مساء   5و

 

WINTHROP 

WINTHROP FOOD PANTRY 
25A High St  

(207) 377-3332 

  ، ظهرا   2:30 – ظهرا    1ساعات العمل: يفتح كل خميس من  

 م .  6:30-م   5وفي ايام الخميس الثاني والرابع من 

 مالحظة: التسليم بأسلوب ممر السيارات بصناديق معدة مسبقا. 
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 KENNEBECوجبات منطقة مقاطعة 
 

AUGUSTA 

AUGUSTA ANGEL FOOD NETWORK - SOUTH 

PARISH 
9 Church St  

(207) 622-0552 

 م.  6- م  4:30 ،ساعات العمل: السبت الثاني من الشهر

 

BREAD OF LIFE MINISTRIES SOUP KITCHEN 
157 Water St  

(207) 621-2541 

 ظهرا .  1:00  – ص  11:30السبت  -ساعات العمل: االثنين

 مالحظة: وجبات جاهزة. 

 

EVENING SANDWICH PROGRAM-  
   
 
 العمليات متو قفة حاليا
69 Silver St 

Universalist Unitarian Church  

(207) 667-6206 

ساعات العمل: السبت الثاني من الشهر بين وخالل أيلول وحتى  

 م.  6  –م  4:30من  ،حزيران

 

SACRED HEART SOUP KITCHEN-  
   
 
 العمليات متوقفة حاليا
70 Pleasant St 

(207) 872-8768 

 

HALLOWELL 

SPECTRUM GENERATIONS – HALLOWELL-  
  حاليا متوقف  عن تقديم  الوجبات  في المبنى
22 Town Farm Rd 

(207) 626-7777 

 م.  4- ص  7:30الجمعة  -ساعات العمل: يفتح االثنين

 ظهرا .   12:30-ص   11الغداء من 

 

OAKLAND 

ST. THERESA SOUP KITCHEN 
   
 
 العمليات متوقفة حاليا
47 Church St 

(207) 872-2281 

م.  5:30  –م  4ساعات العمل: الخميس من    

 

WATERVILLE 

SPECTRUM GENERATIONS – WATERVILLE 
38 Gold St  

(207) 873-4745 

 م.  4:30  –ص  7:30الخميس  –ساعات العمل: االثنين 

 

ST. FRANCIS SOUP KITCHEN- 
   
 
 العمليات متوقفة حاليا
70 Pleasant St 

(207)872-2281 

 ظهرا .  12:30 –ص   11:30ساعات العمل: السبت 

 مالحظة: وجبات جاهزة. 
 

WINTHROP 

WINTHROP HOT MEAL KITCHEN INC 
130 Rt. 133 

(207) 377-2311 

  12:30 – ص   10:30الجمعة من  –ساعات العمل: االثنين 

 ظهرا . 

 وجبات جاهزة.  مالحظة: 
 


