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 الغذائية الموارد
  

Stamps SNAP/Food: أو اإلنترنت عبر طلبات بتقديم األفراد ننصح كورونا، بفيروس المتعلقة العامة الصحة لمخاوف نظًرا 
Ave., Cascade SW 10777  في Center Service-Multi Cascadeمركز عنوان يقع شخصًيا. الذهاب قبل االتصال
97223 OR Tigard,. 503( 670-9711 مساًء. 5 حتى صباًحا 8 الساعة من الجمعة إلى االثنين من(.  Washington

4769-693 )503( :Center Processing County. في الطلبات تقديم يمكن TTFRC، أو  Human of Department
Services، اإللكتروني الموقع على أو  www.oregon.gov، عن البحث ثم "SNAP." 

  

 والمنتجات األطعمة علب
 

 خالل من Finder Food اإللكتروني الموقع بزيارة تفضل اإلضافية، األطعمة مخازن وأماكن التحديثات آخر على لالطالع
Bank Food Oregon: https://foodfinder.oregonfoodbank.org.  

 
Bread of House Bethlehem: المواد مستودع يحاكي ما وعادةً  الجائحة، أثناء في الرصيف جانب على التسليم خدمة تتوافر 

 مساًء. 6 حتى عصًرا 4 من والثالثاء عصًرا 3 حتى ظهًرا 1 من لخميسوا األحد أيام شهر. كل زيارتان التسوق. أسلوب الغذائية
97223 OR Tigard, St., Locust SW 9055 في( من المقابلة الجهة School Elementary Metzger.)  

 اإللكتروني: الموقع .bethlehemhouseofbread@gmail.com اإللكتروني: البريد .)503( 3181-639
www.tigardumc.com/pathways/bethlehem.  

  
Ministries Food Free: بزيارة: تفضل محدث، جدول على للحصول الكانتين. وأصناف المنتجات 

www.facebook.com/freefoodministriesOregon. 97224 OR Tigard, St., Gaarde SW 11735.  
  

Pantry Family Neighbor Good: والفيدي لمشاهدة اإللكتروني الموقع بزيارة تفضل منتجة. مزرعة في المؤن مستودع يقع 
 الموقع .)OR Sherwood, Rd., Canyon Hells SW 21555. 0630-554 )503 97140 المستودع. زيارة قبل المطلوب

 .www.goodneighborfamilypantry.org اإللكتروني:
  

Pantry Food Kindness King’s برعاية( Church Vineyard Portland:) 12 الساعة من خميس كل الطعام صناديق 
Mountain Bull و Highway 99 ناصية )على OR Tigard, Ave., th114 SW 14460 97224 عصًرا. 3 حتى ظهًرا

Road لكنيسة الخلفية السيارات انتظار ساحة في يقع منزل في Church Lutheran King the Christ.) 8225-684 )503( 
 .andvineyard.orgwww.portl اإللكتروني: الموقع .connect@portlandvineyard.org اإللكتروني: البريد أو

  
 أسبوع كل المنزل إلى الطعام ُيرسل حيث الظهر لحقيبة محتمل برنامج عن طفلك مدرسة في استفسر : Backpack School برامج

  المدرسة. إلى الفعلية العودة عند لألطفال، الظهر حقائب في
  

Hands Helping Sherwood: حتى صباًحا 9:30 الساعة من شهر كل من الثالث السبت يوم للعائالت الطعام علب تتوفر 
Sherwood  Methodist United الطارئة. الغذائية المساعدة على للحصول موعد لتحديد االتصال ويمكن صباًحا. 10:30

97140 OR Sherwood, St., Washington SW 22280 Church,. 7975-625 )503(. اإللكتروني: البريد 
info@SherwoodUMC.com. اإللكتروني: الموقع www.sherwoodumc.com. 

  
Pantry Food Francis St.: في متوفرة الموسمية المنتجات سيتي. وكينج شيروود يخدم التسوق طراز على مخزن  Hope
Garden. حتى صباًحا 9 الساعة من والخميس مساءً  7 وحتى مساءً  5 الساعة ومن صباًحا 11 وحتى صباًحا 9 الساعة من األربعاء 

.little the (behind 97140 OR Sherwood, St., Oregon SW 15659 Hall, Old Francis St  صباًحا. 11
church white.) 7067-625 )503(. اإللكتروني: الموقع -ionact-www.stfrancissherwood.org/social

ministries. 
  

Pantry Food Paul de Vincent St.: واحدة طعام علبة .97224 أو 97223 البريدي بالرمز اإلقامة إثبات إظهار يجب 
 عصًرا؛ 3 حتى ظهًرا 1 الساعة من واألربعاء مساًء؛ 2:30 حتى ظهًرا 12 الساعة من والجمعة والخميس والثالثاء االثنين أيام شهرًيا.
.Tigard, St., McKenzie SW 9905 Church, Catholic Anthony St  ظهًرا. 12 حتى صباًحا 10 الساعة من والسبت
Grant SW and McKenzie SW of corner on church the from (across 97223 OR.) 8280-684 )503(. 
 .paul-de-vincent-www.satigard.org/st اإللكتروني: الموقع
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 )تابع( والمنتجات األطعمة علب
  

Church Friends Community Tigard: 1 حتى صباًحا 11 الساعة من شهر كل من الثالث السبت يوم الطعام علب تتوفر 
 اإللكتروني: البريد .)OR Tigard, Blvd., Hall SW 15800. 7836-620 )503 97224 ظهًرا.

office@tigardfriends.com. اإللكتروني: الموقع www.tigardfriends.com.   
  

Ministry Food Church Covenant Tigard: رقم الستالم مبكًرا الوصول على احرص ظهًرا. 12 - صباًحا 9 الثالثاء 
 يتحدثون موظفون ويتوفر شهرًيا. واحدة بزيارة وُيسمح أيام. 4 إلى 3 لمدة األطعمة هذه تكفي أن المقرر من الخلفي. الباب عند وانتظر

 اإللكتروني: البريد أو )OR Tigard, St., Naeve SW 11321. 3084-639 )503 97224 اإلسبانية.
TCC@tigardcovenant.com. اإللكتروني: الموقع www.tigardcovenant.org.  

 
Church Community Trinity: وسيلة يملكون ال الذين هؤالء إلى النقل وإمكانية السيارة، طلبيات لخدمات جاهزة صناديق 
OR Tigard, Ave., 121st SW 10900  عصًرا. 3 حتى ظهًرا 12:30 الساعة من شهر كل من الثالث السبت .مواصالت
 .https://trinitycommunityc.org اإللكتروني: الموقع .)503( 5683-590 .97223

 
Pantry House School Tualatin: فقط. لين وويست وويلسونفيل أوسويغو وليك ودرهام تواالتين في للمقيمين مخصص 

 وأيام مساًء؛ 7:30 - عصًرا 3 االثنين أيام شهرًيا. واحدة مرة تقريًبا أيام سبعة لمدة يكفي طعام ُيقدم العنوان. إثبات بإحضار يوصى
 عادةً  ويستضيف ظهًرا. 1 - صباًحا 10 الجمعة وأيام مساءً  7:30 - عصًرا 4:30 الخميس وأيام ، عصًرا 3 - صباًحا 10 األربعاء

"Share Harvest Produce" الساعة تصل أن يجب العنوان. شرط تطبيق دون شخص ألي وُتقدم شهر: كل من الرابع السبت يوم 
OR Tualatin, Rd., Borland SW 3550 Church, Community Hills Rolling  أواًل. ُيخدم أواًل، يأتي من صباًحا. 9

 .y.orgwww.schoolhousepantr اإللكتروني: الموقع .)503( 0721-783 .97062
 

Pantry Food Willowbrook: صباًحا 9 السبت أيام مساًء، 6 - عصًرا 4 الثالثاء أيام وشيروود. وتواالتين تيغارد في للمقيمين 
 اإللكتروني: البريد .)OR Sherwood, Rd., Edy SW 19200. 0545-998 )503 97140 صباًحا. 11 -

willowbrook@journeyhsherwood.org. اإللكتروني الموقع: https://journeysherwood.org/willowbrook.  
 

 الساخنة الوجبات
  

Café Community (Center Community Anthony St.:) حتى مساءً  5:30 الساعة من األحد، أيام الساخنة الوجبات ُتقدم 
 .)OR Tigard, St., McKenzie SW 9905. 4179-639 )503 97223 العطالت. أيام ذلك في بما مساًء، 6:30

  
Café Faith: كنيسة مساًء. 5 الساعة الشهر من األخير الخميس ويوم األحد أيام الساخنة الوجبات  Congregational Bethel

Church،.Ave Watson SW 5150 ،Beaverton ، ظهًرا. 12:30 - صباًحا 11:30 السبت: غداء .97005 أو  
.97005 OR Beaverton, Rd., Canyon SW 10390 Church, Lutheran Matthew's St.. المعلومات، من لمزيد 

 اإللكتروني الموقع بزيارة تفضل أو o@faithcafeor.orginf اإللكتروني: البريد عبر رسالة إرسال يرجى
www.faithcafeor.org. 

  
Table Hope’s: مركز في الكنيسة قبو في وذلك مساًء، 7 حتى مساءً  5 الساعة من اثنين يوم كل مساء وجبات ُتقدم 

Center Life Community. عصًرا. 4:45 الساعة في تواالتين مكتبة من مواصالت وتتوافر  Community Hills Rolling
Church, 97062 OR Tualatin, Rd., Borland SW 3550. 5900-638 )503(. اإللكتروني: الموقع 

healthcare-shelter-https://rollinghills.org/care/food.  
  

Center Resource Compassion Just: الغذائية، بالعناصر مليئة ووجبة الطقس، من استراحة للمشردين، نوفر 
 األخرى. الدعم وخدمات الموارد، ومعلومات والمالبس، االجتماعية، التنشئة وجلسات والهواتف، واإلنترنت، مياه،ال ودورات
 .OR Tigard, Blvd., Hall SW 12280 97223 ظهًرا. 2 حتى صباًحا 10 الساعة من والخميس واألربعاء الثالثاء
 .justcompassionewc.com اإللكتروني: الموقع  .)503( 4666-624

 
Diner Hope: مساًء. 6 حتى مساءً  5 الساعة من أحد يوم كل عادةً  يفتح آخر. إشعار لحين الجائحة بسبب مغلق  
97140 OR Sherwood, St., Oregon SW 15659 Hall, Old Catholic Francis St.. اإللكتروني: الموقع 

ministries-action-stfrancissherwood.org/social.  
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