
 

2021إبريل  -االتجاه نحو األمن الغذائي   

 لها وتتبرع المحلية الغذاء مخازن من المساعدة على تحصل كيف :الغذائي األمن نحو االتجاه

حيث يعاني آالف األشخاص في مجتمعنا من  Fairfaxفي زيادة الحاجة إلى الطعام في مقاطعة  (19-كوفيد) كورونا فيروس تسببت جائحة

 . العديد من الموارد المتاحة التي يمكن للمحتاجين من المواطنين تلقي الطعام منها Fairfaxلدى مقاطعة . األمن الغذائي انعدام

 الحصول على المساعدة

، 702-222-0880على  ()CSP(تخطيط الخدمات المنسقة ) Coordinated Services Planningبـ ُيرجى االتصال  -

غذاء، مأوى، توظيف، رعاية صحية، وما إلى )أية مشكالت  مواجهةللحصول على المساعدة عند  ، (TTY)للهاتف النصي  711

 (. ذلك

 لمساعدةامؤسسة توفر  70يحتوي على أكثر من  دليل لموارد الخدمات اإلنسانية خاص بالخدمات الغذائية Fairfaxلدى مقاطعة  -

 . الغذائية للمجتمع في حاالت الطوارئ

 .الدراسة انعقاد أثناء في للطالب صحية وجبات Fairfax مقاطعة في العامة بالمدارس الخاص والتغذية الغذاء خدمات مكتب يوفر -

 تبرع

تسمح التبرعات المالية للمؤسسات بتوزيع  .(تعبئة الحافلة) Stuff the Busساهم في دعم بنوك الطعام المحلية في مبادرة  -

ذاء على مختلف المجتمعات، وتقديم أطعمة طازجة واالحتفاظ بكميات احتياطية من المواد الغذائية عندما تكون المزيد من الغ

 :للتبرع عن ُبعدفيما يلي خمسة أسباب . التبرعات منخفضة

تحول المؤسسات غير الربحية أموال التبرعات إلى المزيد من الوجبات من خالل شراء الطعام  -المزيد من الوجبات  .1

 . بالجملة أو بخصومات متميزة من تجار التجزئة

تسمح التبرعات النقدية لمخازن الغذاء بشراء أصناف من الطعام تناسب ثقافة  -توصيل الغذاء لمختلف المجتمعات  .2

 .المجتمعات وتتوافق واحتياجات المجتمعات التي ُتقدم لها الخدمات

ألجزاء المهمة في مخازن الطعام، ولكن يتطلب نظام الطعام الصحي ُتعد األطعمة المعلبة أو المجففة من ا -طعام طازج  .3

 .فواكه وخضروات طازجة ومنتجات ألبان قليلة الدهن وبروتينات خالية من الدهن، وهذا ال يتوفر في األطعمة المعلبة

أثرت . ن الحاجة إليهاتعتمد المؤسسات غير الربحية عادًة على المتطوعين لفرز التبرعات واالحتفاظ بها لحي -عمالة أقل  .4

على قدرة المتطوعين بشكل واضح، وخاصة الكبار البالغين أو من لديهم ظروف  (19-كوفيد) كورونا فيروس جائحة

 .موجودة مسبًقا

 .يساعد توفر النقد مخازن الطعام في تخزين الغذاء في األوقات التي تقل فيها التبرعات -ال يتوقف الجوع أبًدا  .5

 موارد إضافية

   (fairfaxcounty.gov)خدمات األسرة ( | SNAP)المساعدة الغذائية 

 (fairfaxcounty.gov)خدمات األسرة ( | EBT-P)التحويل اإللكتروني للمنح  -الجائحة 

 (fairfaxcounty.gov)خدمات األسرة | أسواق المزارعين  -( SNAP)المساعدات الغذائية 

 

 البقاء على اتصال

 .الخاصة بإدارة الصحة Facebookصفحة  و Facebookعلى  Fairfaxصفحة حكومة مقاطعة  تابع -

 .Twitterعلى  @axhealthfairf و @fairfaxcounty تابع -

 

https://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/coordinated-services-planning
https://www.fairfaxcounty.gov/HSRG/Pages/ServiceSearch.aspx?servicename=food
https://www.fairfaxcounty.gov/HSRG/Pages/ServiceSearch.aspx?servicename=food
https://www.fcps.edu/return-school/food
https://www.fcps.edu/return-school/food
https://www.volunteerfairfax.org/home/stuff-the-bus-virtual-food-drive/
https://www.volunteerfairfax.org/home/stuff-the-bus-virtual-food-drive/
https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/financial-and-medical/supplemental-nutrition-assistance-program
https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/financial-and-medical/supplemental-nutrition-assistance-program/pandemic-electronic-benefits-transfer
https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/financial-and-medical/supplemental-nutrition-assistance-program/farmers-markets
http://www.facebook.com/fairfaxcounty
https://www.facebook.com/fairfaxcountyhealth
http://twitter.com/fairfaxcounty
http://twitter.com/fairfaxhealth

