
مراكز المؤن والبرامج
المبینة.األوقاتحسبحالیاالبرامجتعمل,19كورونا-لجائحةنظرا

وباإلمكان:
المؤن المتواجدةزیارة معظمھا مرة كل شھر إن لم یبین غیر ذلك.  مراكز

تقدم ایضا وجباتفي المدارس مفتوحة أیضا للخدمة.  المناطق التعلیمیة
یرجى.2021-2020الدراسيالعامخاللسنة)18-1(لألطفالمجانیة

والبرامج:زیارة الموقع التالي للمزید من المعلومات عن الخدمات
www.uwstory.org/covid-19-resources

AMES
Mid-Iowa Community Action (MICA) Food Pantry أطعمةمخزن )
(515) 956-3333              230 SE 16th street

ظھرا.2حتىصباحا9الجمعة,الىاإلثنینمن:العمل
للتوصیل الى جانب الرصیف.المؤن في أكیاس (مسبقا). یرجى استعمال الباب الخلفي

مستعدون للتوصیل الى البیت إن دعت الحاجة لذلك.

Bethesda Lutheran Church Food Pantry أطعمةمخزن )
(515) 232-6256    517 Northwestern Ave.

صباحا11:30-10أإلربعاءالعمل:ساعات
مساء8-6:30والتالثاءمساء3-1والخمیسالثالثاء

المناولة/التوصیل على جانب الرصیف

Calvary United Methodist Church Food Pantry ( أطعمةمخزن )
(515) 232-6329

مساء3:30-2الثالثاءألعمل:

المناولة/التوصیل على جانب الرصیف

http://www.uwstory.org/covid-19-resources


Food at First Food Meal Site األولالوجباتموقع
(515) 344-HELP --First Christian Church 611 Clark Eve

مساء6:15-5:45الجمعة-األحدالعمل:
مساء12-صباحا11:30السبت

حالیا.   للمزید من المعلوماتالتوزیع في الخارج قرب الباب الخلفي.  نقدم وجبات السفري
زوروا:

www.foodatfirst.com

Food at First Food Pantry أطعمةمخزن )
(515) 344 - HELP--First Christian Church 611Clark Ave

مساء5:45-4منوالخمیساإلثنینالعمل:
مساء12:00-ص11:30السبت

لمركز المؤن.المؤن في اكیاس.  ال حدود موجودة لعدد الزیارات الشھریة

Good Neighbor Emergency Assistance الضرورةحالةفيللطعامقسائم
(515) 296 - 1449---613 Clark Ave---www.gnea.org

األلبان واللحوم من البقاالتقسائم للطعام في حاالت الضرورة لشراء فواكھ خضروات مشتقات

Harvest Vineyard Church food Assistance Program للطعامالمساعدة
(515) 290 - 6881---320 South 17th street

ظھرا1-12--واإلربعاءاإلثنینالعمل:ساعات
دعت الحاجةایمیل او إتصل ھاتفیا مسبقا. اترك تسجیال ھاتفیا إن

Meals on Wheels عجالتعلىالوجبات
(515) 239 - 6730

السنة.طیلةیوما365األسبوعفيأیام7العمل:
نجھز ونوصل الوجبات الى المسنین والعجزة.

Primary Health Care Inc.  Farm to Clinic (F2C)
(515) 232 - 0628 --  3510 Lincoln Way

9اإلربعاءالعمل:
مساء3-صباحا

http://www.gnea.org


The Salvation Army Food Pantry and Doing the Most Good
Market لألطفالحفاضاتالمخزنیقدم
/ TP / تنظیفأدوات
(515) 233 - 3567 --  Lincoln Way

مساءا3:30-1الخمیس,-االثنینالعمل:
توصیل المؤن ممكن في حالة الضرورة.ھاتفنا ألخذ موعد .  اإلستالم بالخارج قرب الشارع.

االسبوعفي2-مرتین-السوقشھر.كلمرةالمؤنمخزنزیارةیمكن

Shared Blessings at NPC - Diapers/TP/Cleaning Supplies Pantry
(515) 233 - 2540 - Northminister Prespetarian Church 1416 20th
street

مقابل المدرسة الثانویة.
مساء8-6:30الثالثالثالثاءوظھرا3-1:30ثالثاءأولالعمل:

تنظیفموادوأدوات/TP/لألطفالحفاضاتالمخزنیقدم

Ames Pet Food Bank األلیفةالحیواناتأطعمةمركز
(515) 450 - 2946---923 North 4th Street (Iowa Home Consulting)

مساء.5-صباحا8العمل:
موعد.اإلستالم في الخارج, قرب الممر/الشارع بعد الحصول على


