
Human Needs Task Force 
لي  وطعمة للمسني العزد الارقائع موصحيفة و

19- الحالية.  فيدثناء جائحة كوا إل الطعام أتاووصل سكان أت الجتمع التي تعمل عل ضمن وكالدناه من قبل ود أارالومات وويد العلويتم تز

صل إليها.  كيفية الوا وتاووصحية متاحة ف أمية وحكوامج اجتمعية وبرمات ومعلومات كاملة عن الجتمع وا لعلو211ً طلبقم  اتصل بالر

   

 

 

 

  

    

  

امج الطعام التاحة  ع برانوأ
 .تحظى بعضها بدعمجد كلفة لبعضها وتو

ا ًت تعمل معكالوطعمة  صيل أتوطعمة  م أاستل

Good Companions 

613-236-0428 

ا تاو ومنطقة أ

قم الهاتف ر

منطقة الخدمات  

ضة  والخدمات العر

Champlain Community Support Network 

نت فقط  نتعن طريق ال

ريفها  ا وتاوومنطقة أ

قم الهاتف ر

منطقة الخدمات  

ضة  والخدمات العر

عاقات  ي الاشدين ذوالرللمسني وجبات  وصيل بقالة وتوجبات الجمدة  الوصيل البقالة وتو

 communitysupport.covidresponse.caاستخدم  0428-236-613قم  اتصل بالر
ت  اتصالاعيد الطبية والنقل إل الولية وصيل من الصيدا: تو ًيضخدمات متاحة أ •info@thegoodcompanions.caا إل ًنيوا إلكت ًسل بريدو أرأ

طمئنان.  هاتفية للجبات مجمدة إل السني ف مجتمعنا.  وصيل بقالة وتو •

 thegoodcompanions.caن  وقع إلكتمو •
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 معلومات التصال بفريق عمل الحتياجات النسانية

HNTF@ottawa.ca | 26753 التفريعة 613-580-2424 

http://communitysupport.covidresponse.ca
mailto:info@thegoodcompanions.ca
http://thegoodcompanions.ca


   

 

   

  
 

   
   

      

  
 

    

    

 

  

 

     

 

     

  

 

 

Montfort Renaissance 

613-241-1266 

منطقة أوتاوا

الخدمات العروضة

رقم الهاتف

منطقة الخدمات 

التفريعة 457

Meals on Wheels 

613-233-2424 

منطقة أوتاوا

الخدمات العروضة

رقم الهاتف

منطقة الخدمات  

جبات مجمدة  صيل وتو

 بعد الظهر)ا إل 4  ًصباحبعاء إل الجمعة 9  ر(ال

 457التفريعة  1266-241-613قم  اتصل بالر
 reception-csg@mri.caا إل ًنيوا إلكتًسل بريدو أرأ

 montfortrenaissance.caن  وقع اللكتالو

ت  ى إل بيوخرساسية أطعمة أأجبات مجمدة وصيل وتو •
نسية.  السني الناطقي بالفر

ا ًعيسبوة أمرجبات مجمدة،  صيل وتو

 بعد ا إل 3ًصباح 8:30 بعد الظهر؛ الجمعة 4:30ا إل ًصباح 8:30ثني إل الخميس  ال(
 )بعد الظهر 1:30ا إل ًصباح 8:30الظهر؛ السبت 

 2424-233-613قم  اتصل بالر
 mealsonwheels-ottawa.orgو استخدم أ
 service@mealsonwheels-ottawa.orgن  وو البيد اللكتأ

ن ف البيت.  الذين يتعافوعاقات وي الذوصيل الطعام إل السني وتو •
خل ثابت.  يتحمل كلفته من لديه د

م الجمعة إل  بية ويوثاء إل الناطق الغرم الثلجبات مجمدة يوصيل وتو •
الجنوبية.  قية والناطق الش

Odawa Native Friendship Centre 

613-722-3811 

ا تاو  ومنطقة أ

قم الهاتف ر

منطقة الخدمات  

ضة  والخدمات العر

جبات ساخنة  صيل وتو
ثني إل السبت)  من ال(

 2424-233-613قم  اتصل بالر
 mealsonwheels-ottawa.orgو استخدم أ
 service@mealsonwheels-ottawa.orgن  وو البيد اللكتأ

جبات الجمدة.  بائن الذين ل يكنهم تسخي الوجبات الساخنة إل الزصيل الوتو •

خل ثابت.  يتحمل كلفتها من لديه د •

• 

• 

طعمة  م حاوية أاستل

 3811-722-613قم  اتصل بر
 odawa.on.caن  وقع اللكتالو

ا.  ًيضفر أبائن الحاليي: الدعم للمسني متوصيل إل الزتوطعام و

 اجدة ف Rideau Street 510.علب الطعام متو

 معلومات التصال بفريق عمل الحتياجات النسانية

HNTF@ottawa.ca | 26753 التفريعة 613-580-2424 

http://mealsonwheels-ottawa.org
mailto:service@mealsonwheels-ottawa.org
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Ottawa West Community Support 

613-728-6016 

ا تاو  وب أمنطقة غر

قم الهاتف ر

منطقة الخدمات  

ضة  والخدمات العر

Operation Ramzieh 

1-800-321-5973 

ا تاو  ومنطقة أ

قم الهاتف ر

منطقة الخدمات  

ضة  والخدمات العر

صيل سلة طعام  توا ًعيسبوتي أمرصيل علب البقالة،  تو

 5973-321-800-1قم  اتصل برالخميس)  ثني و(ال
 operationramzieh.orgد ف  جوج الوذو استخدم النموأ 6016-728-613قم  اتصل بر

owcs.caو استخدم أ
تهم.ة بيوخرين الذي ل يكنهم مغادرالت طعام للمسني وسل •

 info@owcs.caن  وو البيد اللكتأ
 communitysupport.covidresponse.caو استخدم أ

صيل للمسني الذي ل يكنهم الذهاب إل متاجر البقالة.  تو •
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