مراكزإعانة المؤن بالمدارس
 STORY COUNTYفي

STORY COUNTY
SCHOOL PANTRY

يمكن استخدام مراكز المؤن المرتبطة في المدارس حسب الحاجة
(بدون كمية محدودة شهريا) .أيضا ونظرا للحالة اإلستثنائية
نتيجة جائحة كورونا ,فإن كل منطقة تعليمية تقدم وجبات مجانية
لألطفال (1سنة  18 -سنة) .إضافة الى هذه المصادر ,هناك
مراكزاعانة مؤن كالمراكز اإلجتماعية والتي تقدم أطعمة
وحفاظات لألطفال و أكثر ,بما في ذلك التوصيل في بعض
األحيان .للمزيد الرجاء زيارة الموقع:
WWW.UWSTORY.ORG/COVI-RESOURCE
للمزيد من المعلومات ,يرجى زيارة قائمة "الطعام/الجوع"
" ,"Food/Hungerوالضغط على مفتاح ( ,)tabلإلطالع
على القائمة.
مركز  Ames HOPEللتموين Ames Middle School
3915 Mortenson, Ames
لطالب منطقة  Amesالتعليمية وألسرهم .يرجى اإلتصال ب:
 emailأو Candice Collins 515-520-4042
أو candice-collins@ames.k12.ia.us
amesfamilysupport@ames.k12.ia.us

مركز التموين لثانوية Ballard
يوجد المركز داخل "مركز  Ballardللمالبس خلف دار نهر
 Ballardللمتقاعدين وطريق 69
المركز مفتوح لألسر في منطقة  Ballardالتعليمية .يرجى
اإلتصال ب:
 Ottie Maxey at omaxey @ballard.k12.ia.usأو
John Ronca at jronca@ballard.k12.ia.us.
مركز التموين لمتوسطة/ثانوية في منطقة Collins-Maxwell
مركز المؤن مفتوح كل ثاني إربعاء و كل رابع اربعاء شهريا من
 6-4مساء .يرجى الذهاب الى باب رقم ( 5باب المطبخ) مشيا او
في السيارة والحصول على المطلوب في (الخارج) .يرجى اإلتصال
Liza Cory: mecory@collins-maxwell.k12.ia.us.
مركز مؤن COLO-NESCO
لطالب واسر منطقة  .Colo-Nescoالمركز في المتوسط
والثانوية على العنوانHigh Building 919 West St., :
.Colo
لطالب و أسر المنطقة التعليمية  Colo-Nescoعن طريق الحجز.
لإلتصال mboeve@colo-nesco.k12.ia.us :أو األتصال
بهاتف المدرسة)614( 377- 2282 :

مركز مؤن Cubbie-Cupboard
لمدرسة  Nevada Middle Schoolعلى العنوان :
1001 15th st., Nevada
للطالب وأسر الطالب في المنطقة التعليمية لNevada :
.Community School District
يفتج مركز المؤن كل اربعاء من  4الى  5:30او حسب موعد.
يرجى االتصال على 2751-382-515 :او متابعة صفحتهم في
Facebook
مركز مؤن Norsemen Food Pantry
عنوان المركز:
206 South Main Street, Roland-Story Middle
ٍSchool
مركز المؤن يخدم اي شخص في  Story Countyوليس محدود
الخدمات للمنطقة .مفتوح كل يوم أحد من 4الى  5مساء .ونساعد
في نقل البضاعة الى سيارتكم .هل هناك تساؤل؟؟ نرجو اإلتصال
ب.Brian Town: btown@roland-story.k12.ia.us :
)(515 388-4348

مركز تموين Gilbert: Backpack Buddies
 GCSDبالشراكة مع كنيسة لوثر في Gilbert
يستمر تحضيرالطعام اإلضافي لإلعاشة وتقديمه لألطفال المستحقين
حسب النظام القائم .أي استفسارات؟؟
Email Natalie Reich at ReichN@gilbertcsd.org.
ISU-The S.H.O.P
1306 Beyer Hall
ساعات العمل :كل ثالثاء وجمعة من  10صباحا حتى  2ظهرا
Frederiksen Court Community Center Mail
Room
)SUV Community Center (S.U.V residents only
لطالب  ISUوأسرهم .ال حدود لعدد الزيارات
www.theshop.stuorg.iastate.edu
ساعات العمل :االثنين  -الجمعة 8 ,صباحا  6 -مساء
السبت  -األحد  5 - 1مساء

Ames Romero House - Meal Site ()مقر وجبات
(515) 337 - 1152, Clark Avenue
.وجبات مجانية حاليا في الفناء الخلفي في الخارج
 مساء كل سبت:ألعمل
www.amescatholicworkerhouse.or
Other Story County Meal sites & Pantries
Story County مقرات أخرى للوجبات ومراكز المؤن في
Nevada Community Cupboard-- مخزن مؤن
(515) 231 - 7175, St. Patrick’s Church, 1110 11th st,
()داخل القراش

 صباحا11:30 -  السبت: العمل
 فقطstory county خدمة لسكان شرق
Nevada Food At First - Meal Site ()مكان وجبات
(515) 382 - 6536
First United Methodist Church - 1036 7th Street
 مساء6 - 5:30  اإلثنين والخميس:العمل
. عدد الزيارات ليس محدود في الشهر.مفتوح ألخذ الوجبات المكيّسة

Ballard Community Clothing Pantry/Food
)مخزن مالبس وأطعمة( Pantry
خلف مركز جدول باالرد للتقاعد على طريق 69
ألعمل :اإلربعاء  6 - 4مساء ,السبت ً10ص  12 -ظهرا,
األحد  3 - 1مساء
مفتوح للجميع .مهاتفة Jeriann 515 291 - 3543 :
)مخزن أطعمة( Cambridge Food Pantry
(515) 383 4392- Methodist Church 215 2nd st
متطلبات الحصول على إعانة :أن تسكن في كيمبرج أو قريب منها.
الدخول من خالل القبو .يمكن الزيارة مرة كل اسبوعين.
ساعات العمل :الثالثاء  7 - 6مساء
His Work, Our Hands-Cambridge, Supplemental Food
)مساعدة غذاء إضافية( Program
515 231-0169, recynar@hotmail.com

Colo Food Pantry
(614) 377 - 2534 United Methodist Church- 602 4th
street in Colo.

المتطلبات لإلعانة :ان تكون من سكان شرق story county
هاتف الرقم المبين في العنوان عاليه للمساعدة قرب الشارع.
ساعات العمل :الثالثاء  6:30 - 5:30مساء والجمعة  10:30 - 9:30صباحا

الجنوبي  Caseyخلف متجر
ساعات العمل :اإلربعاء  7 - 6مساء
المستفيدون :سكان  Huxleyو  Kelleyفقط.

Huxly Food Pantry
(515) 597 - 2831 East 1st street

)مخزن مؤن(Maxwell-Collins Food Pantry--
(515) 387 - 8505
(515)491-5338 (Leslie cell) First Prespetarian Church- 221 main st.
ساعات العمل :كل ثالث ثالثاء كل شهر ,ومن الساعة  6:30 - 5:30مساء
تحصر الخدمة لسكان  Maxwellو Collins
)- Bethlehem Lutheranمخزن أطعمة في( Slater/Sheldahl Food Pantry
Church
ساعات العمل :الثالثاء  11 -10صباحا و اإلربعاء  8 - 7مساء
Judy 515 231 5643, Craig 515 231-0046 --- 515 228 3076
)بناية لونها بني/ازرق من الجانب الشرقي ( 411 3rd Ave
يمكن زيارة مخزن األطعمة /مرتين في الشهر (الكمامات مطلب من مخزن األطعمة)
)مخزن أطعمة( Loaves and Fishes Food Pantry
ساعات العمل :السبت  12-19ظهرا ما عدا األعياد االسكندنافية واألعياد المعتادة.
510 Pennsylvania Ave POBox 23 Story City
يعمل مرة كل شهر للمواد غير سريعة التلف وبعض منها ايضا ,بطاقات الهدايا االلكترونية متوفرة
للحصول على المواد القابلة للتلف.
)مخزن أطعمة( Zearing/McCallsburg Food Bank
) مقر الحكومة( (641) 487 - 7271 - Zearing City Hall
105 Main Street
ساعات العمل 6:45 - 5:15 :كل اربعاء
سكان  Zearing/McCallsburgفقط .يمكن زيارة مخزن األطعمة كل ثاني اسبوع كل شهر.

