
 

2021آوریل  -حرکت به سوی امنیت غذایی   

ی محیل اهدا نمود ی :چگونه یم توان کمک دریافت کرد و به انبارهای غذای   حرکت به سوی امنیت غذای 

ی کوویدهمه یتقاضا برای مواد غذایی را در  ۱۹-گیر ن مواد غذایی خود  Fairfax کانت  افزایش داده است و هزاران نفر در جامعه برای تأمیر

یبا مشکل روبرو هستند.  توانند از آنها غذا دریافت های زیادی فراهم آورده که ساکنان محیل یمبرای افراد نیازمند مکان Fairfax کانت 

 کنند. 

 دریافت راهنمای  

 با دام، مراقبتدر صورت بروز هرگونه مشکل )غذا، رسپناه، استخ -
ً
 ریز خدماتبرنامههای بهداشتی و ...(، برای رفع آن لطفا

 اصل فرمایید. تماس ح ۷۱۱و برای ناشنوایان با شماره  ۷۰۲-۲۲۲-۰۸۸۰با شماره تلفن  (CSPیکپارچه )

ی - سازمان برای ارائه  ۷۰است که بیش از  راهنمای منابع خدمات انساین در بخش خدمات غذایی دارای یک  Fairfax کانت 

 کند. فراهم یم ماجامعه  راهای غذایی اضطراری کمک

ی خدمات  Fairfax، سالم غذاهای آموزان دانش به مدارس بودن باز هنگام  - ی کمک دفت  ی مدارس تغذیه و غذای  ی دولت  کانت 

 .ارائه یم دهد

 اهدا

ی ها این اجازه را یمهای مایل به سازماناز بانک غذایی محیل حمایت کنید. کمک همدیل و کمک همگاین با  - دهد تا غذای بیشیی

ی برای زماین که کمکپخش کنند و بخش ی از جامعه را پوشش دهند، غذای تازه تهیه کنند و منابع بیشیی های های بیشیی

ه کنند. یممایل کم   : درج شده است دلیل برای اهدای کمک به صورت مجازی در اینجا پنجشوند را ذخیر

کت -های غذایی بیشیی وعده .1 یه یمرسر فروشان با توانند با خرید عمده و یا از طریق دریافت تخفیف از خردههای خیر

ی را تهیه کنند.   مبالغ اهدایی دریافتی غذای بیشیی

دهد تا مواد غذایی منطبق با فرهنگ مواد غذایی اجازه یم انبارهایهای مایل به کمک  -غذا دادن به افراد مختلف جامعه  .2

 محیل تهیه کنند تا با مایحتاجی که اعضای محیل الیق آن هستند مطابقت داشته باشد. 

دهند، اما یک رژیم غذایی سالم به غذاهای کنرسوی و خشک بخش مهیم از انبارهای غذایی را تشکیل یم -غذای تازه  .3

یهمیوه ن بدون چریی نیازمند است که اینها از طریق خیر یجات، محصوالت لبتن کم چرب و پروتییر ن های های تازه و سیی

 غذایی قادر به جمع آوری و تهیه نیستند. 

وی کار کمیی  .4 کت -نیر یه اغلب به افراد داوطلب برای دستههای رسر غذاهای اهدایی وابسته  بندیبندی و قفسهخیر

ی کوویدباشد. همهیم تر یا اشخایص رساین داوطلبان به خصوص بر روی افراد مسنتأثیر زیادی بر توان خدمت ۱۹-گیر

ایط خاص هستند گذاشته است.   که دارای رسر

 هرگز از پا نمینشیند  .5
ی

ن منابع مایل به انبارها کمک یم -گرسنگ های از سال که کمکها را در مواقیع کند تا قفسهداشیی

 شوند، پر نگه دارند. اهدایی کمرنگ یم

 منابع بیشت  

  (fairfaxcounty.gov( | خدمات خانواده )SNAPهای غذایی )کمک

ونیگ همهکمک ی )های الکیی  (fairfaxcounty.gov( | خدمات خانواده )EBT-Pگیر

 (fairfaxcounty.govبازارهای کشاورزان | خدمات خانواده ) -( SNAPهای غذایی )کمک

 

 با ما در ارتباط باشید 

ی دولت بوکصفحه فیس -  را دنبال کنید.  بهداشت اداره و Fairfaxکانت 

 را دنبال کنید.  fairfaxhealth@و fairfaxcounty@ صفحه توئییی  -

 

https://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/coordinated-services-planning
https://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/coordinated-services-planning
https://www.fairfaxcounty.gov/HSRG/Pages/ServiceSearch.aspx?servicename=food
https://www.fcps.edu/return-school/food
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
http://www.facebook.com/fairfaxcounty
http://www.facebook.com/fairfaxcounty
https://www.facebook.com/fairfaxcountyhealth
http://twitter.com/fairfaxcounty
http://twitter.com/fairfaxhealth

