
 اطالعات متاس کارگروه نیازهای انسانی

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

Human Needs Task Force
برگه اطالعات درباره منابع غذایی ویژه سالخوردگان در قرنطینه

 اطالعات و منابع زیر را نهادهای اجتامعی با هدف تضمین دسرتسی ساکنان اتاوا به مواد غذایی در دوران فراگیری جاری کووید19- تهیه کرده اند.

برای کسب اطالعات بیشرت درباره خدمات و برنامه های گوناگون همگانی، اجتامعی، دولتی و بهداشتی
ا و چگونگی استفاده از آنها، با 1-1-2 متاس بگیرید. در اتاو 

  انواع برنامه های غذایی فعال
برخی پولی و بسیاری از آنها مشمول یارانه هستند.

نهادهای همکار رساندن غذا جمع آوری غذا

Champlain Community Support Network

فقط اینرتنت

بخشهای منطقه ای و روستایی اتاوا

خدمات قابل ارائه

تحویل خواروبار و رساندن غذا به سالخوردگان/بزرگساالن دچار معلولیت

communitysupport.covidresponse.ca  نشانی

 خدمات تحویل دارو، رفت وآمد به/از مراکز پزشکی، و

رسی تلفنی سالمت نیز ارائه می شود. بر 
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Good Companions

613-236-0428

منطقه اتاوا

خدمات قابل ارائه

تحویل خواروبار و غذای منجمد

  با 0428-236-613 متاس بگیرید
info@thegoodcompanions.ca  یا ایمیل

    تحویل خواروبار و غذای منجمد به سالخوردگان محله.

thegoodcompanions.ca وب سایت

شامره متاس

 مکان تحت
 پوشش

شامره متاس

 مکان تحت
 پوشش

•
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Meals on Wheels

613-233-2424

منطقه اتاوا

خدمات قابل ارائه

تحویل غذای منجمد، یک نوبت در هفته

  دوشنبه تا پنج شنبه از 8:30 صبح تا 4:30 ب.ظ؛ جمعه از
         صبح تا 3 ب.ظ؛ شنبه از 9 صبح تا 1:30 ب.ظ

  با 2424-233-613 متاس بگیرید
mealsonwheels-ottawa.org یا نشانی 

service@mealsonwheels-ottawa.org یا ایمیل 

    تحویل غذا به سالخوردگان، افراد دچار معلولیت و افراد در حال گذر اندن
   دوره نقاهت در منزل. مناسب برای افراد دارای درآمد ثابت.

غذای منجمد سه شنبه ها در بخش غربی ناحیه تحت پو شش و
      جمعه ها در بخش رشقی/جنوبی ناحیه تحت پوشش توزیع می شود.

تحویل غذای گرم
(دوشنبه تا شنبه)

  با 2424-233-613 متاس بگیرید
mealsonwheels-ottawa.org یا نشانی  

service@mealsonwheels-ottawa.org یا ایمیل

    تحویل غذای گرم به مشرتیانی که قادر به گرم کردن غذای منجمد نیستند.

    مناسب برای افراد دارای درآمد ثابت.

Montfort Renaissance

،613-241-1266

منطقه اتاوا

خدمات قابل ارائه

 تحویل غذای منجمد

(چهارشنبه و جمعه 9 صبح تا 4 ب.ظ)

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

 montfortrenaissance.ca وب سایت

غذای منجمد و دیگر مواد غذایی اساسی به خانه  های
     سالخوردگان فرانسوی زبان تحویل داده می شود.

Odawa Native Friendship Centre

613-722-3811

منطقه اتاوا

خدمات قابل ارائه

جمع آوری ظرف غذا

با 3811-722-613 متاس بگیرید
odawa.on.ca وب سایت

تحویل غذا و کمک رسانی به مشرتیان فعلی؛
     حامیت از سالخوردگان نیز ارائه می شود.

 جعبه های غذا در                                                  .

شامره متاس

 مکان تحت
 پوشش

شامره متاس

 مکان تحت
 پوشش

شامره متاس

 مکان تحت
 پوشش
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 داخلی 457

 داخلی 457
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8:30
متاس بگیرید

510 Rideau Streetدر دسرتس است

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

1-800-321-5973

منطقه اتاوا

خدمات قابل ارائه

 تحویل زنبیل غذا

با 5973-321-800-1 متاس بگیرید
operationramzieh.org یا از فرم سفارش در نشانی زیر استفاده کنید

تحویل زنبیل غذا به سالخوردگان و دیگر افرادی که

 منی توانند از منزل خارج شوند.

Ottawa West Community Support

613-728-6016

غرب اتاوا

خدمات قابل ارائه

 تحویل سبد خواروبار، دو نوبت در هفته 

(دوشنبه و پنج شنبه)

 با 6016-728-613 متاس بگیرید
 یا از نشانی owcs.ca استفاده کنید

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

    تحویل به سالخوردگانی که به خواروبارفروشی دسرتسی ندارند. 

شامره متاس

 مکان تحت
 پوشش

شامره متاس

 مکان تحت
 پوشش
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