
 

 2021اپریل -تحفظ غذا کی طرف رواں دواں 

 جائے کیا عطیہ کیسے میں خزانوں غذائی مقامی اور جائے کی حاصل مدد طرح کس :دواں رواں طرف کی غذا تحفظ

COVID-19 ضلع کی وباء کے باعث Fairfax  میں غذائی اجناس کی ضرورت میں اضافہ ہوا ہے اور ہماری کمیونٹی میں

کے پاس متعدد ذرائع دستیاب  Fairfax ضلع موجود ہزاروں افراد غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ان ضرروت مند افراد کے لئے،

 ہیں جہاں سے رہائشی غذا حاصل کر سکتے ہیں۔

 مدد حاصل کریں

درپیش )غذائی، رہائشی، روزگار، نگہداشِت صحت، وغیرہ سے متعلق( مشکالت کی صورت میں  براہ کرم کسی بھی -

 سے ()lanning (CSPCoordinated Services P(منظم کردہ سروسز کی منصوبہ بندی معاونت کے لئے 

702-222-0880 ،TTY 711  پر رابطہ کریں۔ 

 انسانی خدمات کی وسیلہ جاتی رہنمائی بسلسلہ غذائی خدمات میں  Fairfax ضلع -

(Food ServicesHuman Services Resource Guide for )  موجود ہے جس میں ہماری کمیونٹی میں

 سے زائد تنظیمیں مندرج ہیں۔  70موجود ہنگامی طور پر غذائی معاونت فراہم کرنے والی 

 غذا بخش صحت کو طلبہ دوران کے چلنے اسکول خدمات، تغذیہ اور غذا برائے آفس اسکول پبلک کے ضلع فیکس فیئر -

 ہیں۔ کراتے فراہم

 عطیات دیں

کے ذریعے مقامی فوڈ بینکوں کی معاونت میں مدد دیں۔ مالی عطیات تنظیموں کو زیادہ سے زیادہ  بس میں ذخیرہ کریں -

ھانا مہیا کرنے، اور عطیات کی قلت کی صورت خوراک تقسیم کرنے، مختلف قسم کی کمیونٹیز کو کھانا کھالنے، تازہ ک

میں اپنی شیلفوں میں غذائی اجناس کو ذخیرہ کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہاں پر فی الواقع عطیات دینے کی پانچ 

 وجوہات بیان کی گئی ہیں:

نے کی اشیاء خرید کر بالمنافع تنظیمیں عطیہ کیے گئے ڈالر کو بڑی مقدار میں کھانے پی -زیادہ مقدار میں کھانے  .1

یا خوردہ فروشوں سے خصوصی رعایت پر خرید کر زیادہ مقدار میں کھانے پینے کی اشیاء کی شکل میں منتقل 

 کر سکتی ہیں۔ 

مالی عطیات غذائی اجناس کے گوداموں کو روایتی طور پر مناسب غذائی  -مختلف کمیونٹیز کو کھانا فراہم کرنا  .2

کرتے ہیں، جو ان مختلف کمیونٹیز کی ضروریات کو بہتر طور پر پورا کرتی ہیں  اشیاء کی خرید کا موقع فراہم

 وہ خدمات فراہم کرتے ہیں۔ جنہیں

ڈبوں میں بند اور خشک کی ہوئی غذائیں، غذائی اجناس کے گودام کا اہم حصہ ہے، لیکن ایک صحت  -تازہ کھانا  .3

سے بنی ہوئی اشیاء اور کم چربی والے پروٹینز شامل بخش غذا میں تازے پھل اور سبزیاں، کم چکنائی والے دودھ 

 وہ اشیاء جو فوڈ ڈرائیوز کے ذریعے اکٹھی نہیں کی جا سکتیں۔ –ہونے چاہیئیں 

بالمنافع تنظیمیں عطیات کو ترتیب دینے اور انہیں سنبھالنے کے لئے اکثر رضاکاروں کی  -مزدوروں کی قلت  .4

اء کے باعث رضاکارں کی خدمات فراہم کرنے کی اہلیت بہت کی وب COVID-19خدمت پر انحصار کرتی ہیں۔ 

حد تک متاثر ہوئی ہے، بالخصوص بڑی عمر کے افراد یا ان رضاکاروں کی جن کی طبی حالت پہلے سے خراب 

 تھی۔

نقد رقم کی موجودگی سال کے ان اوقات کے دوران غذائی اجناس کے گوداموں کو  -بھوک کبھی وقفہ نہیں کرتی  .5

 شیلفوں میں چیزیں پوری رکھنے کے قابل بناتی ہے جب عطیات کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔اپنی 

 اضافی ذرائع

 (faxcounty.govfair( | خاندانی سروسز )SNAPغذائی معاونت )

(( | خاندانی سروسز  PPandemic Electronic Benefits Transfer(-EBTدوراِن وباء الیکٹرانک مراعات کی منتقلی )

(fairfaxcounty.gov) 

 (govfairfaxcounty.کسانوں کی مارکیٹس | خاندانی سروسز ) -( SNAPغذائی معاونت )

 

  

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.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/pandemic-electronic-benefits-transfer
https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/financial-and-medical/supplemental-nutrition-assistance-program/farmers-markets


 

 2021اپریل -تحفظ غذا کی طرف رواں دواں 

 رابطے میں رہیں

 Facebook( کا Health Departmentمحکمہ صحت )اور  صفحہ Facebookکا حکومتی  Fairfax ضلع  -

 فالو کریں۔ صفحہ

- fairfaxcounty@  اورfairfaxhealth@  کوTwitter پر فالو کریں۔ 

 

http://www.facebook.com/fairfaxcounty
https://www.facebook.com/fairfaxcountyhealth
https://www.facebook.com/fairfaxcountyhealth
http://twitter.com/fairfaxcounty
http://twitter.com/fairfaxhealth

