
Kalamazoo Loaves and Fishes المواد الغذائية الخيرية في مقاطعة 

 شكلت في عام 1982، ونحن نعمل على تعزيز هي أكبر نظام توزيع

كاالمازو.

مجتمع خال من الجوع ألكثر من ثالثة عقود.

في كلف، مهمتنا هي إطعام الجياع وإشراك مجتمعنا في

المعركة للقضاء علي الجوع.

 والنزاهة نحن نعمل على مجموعة من القيم األساسية التي تشمل: .

االحترام والتنوع واإلدماج، اإلشراف والمساءلة

والتعاون واإللحاح والخدمة.

901 PORTAGE ST 
KALAMAZOO · MI · 49001
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اإلداره :269.488.2617

خط االحتياج للطعام :269.343.3663

269.488.2617 EXT 209: التطوع

269.488.2617 EXT 208:التبرعات

EMAIL
INFO@KZOOLF.ORG

ADVOCACY@KZOOLF.ORG
لمساعدتنا في بناء مقاطعة كاالمازو

أمنه بالغذاء.

تواصل معنا عبر التواصل االجتماعي

CONNECT ONLINE
KZOOLF.ORG

FACEBOOK 
Under Kalamazoo Loaves & Fishes

TWITTER
Under KzoLoavesFishes

901 PORTAGE STREET
KALAMAZOO, MI 49001

BUSINESS HOURS
MONDAY - FRIDAY : 8 AM - 4 PM

OCCASIONAL WEEKEND 
VOLUNTEER OPPORTUNITIES

تمويل
أكثر من 90٪ من تمويل  يأتي من مساهمات األفراد

والشركات والمنظمات المحلية. لكل دوالر 1 نتلقى، يمكننا

توفير ما يكفي من الغذاء إلطعام شخص ليوم كامل.

الطعام
دائما في حاجة إلى األطعمة المغذية مثل المواد عالية

 طريق الفواكه والخضروات المعلبة. لمعرفة المزيد عن  البروتين و

استضافة محرك جمع المواد الغذائية الخاصة بك عن

دعنا نفعل التسوق     زيارة موقعنا على االنترنت، أو

بالنسبة لك. بسبب القوة الشرائية لدينا،

كلف يمكن أن تمد الدوالر أكثر من المستهلك العادي.

التطوع
 المناسبات، يعتمد على ما يقرب من 400 متطوع كل أسبوع في

 يمكنك وأكثر من ذلك. مستودعاتنا، مركز االتصال، مواقع مخزن، في

بنا. المساعدة، اتصل لمعرفة كيف

ABOUT KLF

PROMOTING A HUNGER-FREE 
COMMUNITY SINCE 1982



”“
هي اكبر بقاله لدينا, نحن نساعد في المتوسط 700 اسره

في اليوم في احتياجات التسوق

30 موقع في في جميع أنحاء المحافظة

نحن نقدم مجموعة متنوعة من المواد الغذائية القابلة

للتلف باإلضافة إلى العناصر غير القابلة للتلف

 التابع يمكن لألفراد أن يعلنوا عن الحاجة إلى الغذاء كل شهر

دون إحالة من خالل االتصال بمركز االتصال

لمؤسسة كلف.

يمكن لألفراد زياره البقاله ثالث مرات اضافيه في العام

MOBILE FOOD INITIATIVE
 أوال، مرة واحدة في تتوفر مواد مختلفة، مثل الخبز والمنتجات الطازجة،

 المواقع المجدولة من خالل شراكة مع بنك على أساس من يأتي أوال يخدم

األغذية في جنوب وسط والية ميشيغان. ال حاجة إلى الشهر في

موعد/ طلب إحاله لالستفادة من هذا البرنامج.

COMMODITY SUPPLEMENTAL 
FOOD PROGRAM

يمكن للدخل المحلي المؤهل الوصول إلى محالت

البقالة  مرة واحدة شهريا من خالل هذا البرنامج

الممول اتحاديا في 18 موقعا في مقاطعه

كاالماز

MEAL SUPPORT PROGRAM
 وجاهزة وفي بعض األحيان، تقوم مؤسسة كلف بتوفير الغذاء

للوكاالت المحلية التي تقدم وجبات ساخنة

 للوكاالت التي إلطعام السكان الضعفاء في مجتمعنا. مساهماتنا

ال تلبي جميع احتياجات البقالة

تتلقي الغذاء.

WEEKEND FOOD PACK 
PROGRAM

GROCERY PANTRY PROGRAM

ماعطلا جمانرب
K A L A M A Z O O  L O A V E S  &  F I S H E S ’

- NINA, KLF CLIENT

 اعئاج عوبسالا ةياهن ةلطع ةقطنملا يف سرادملا ذيمالت نم تائم يضقي

 يذلا يسردملا ءادغلل ينطولا جمانربلا ىلا لوصولا نولكتمي ال امدنع

.يسردملا عوبسألا لالخ ةضفخم وا ةيناجم تابجو مدقي

 رىتكأل ءاذغلا نامض ىلع ماعطلا جمانرب دعاسي ,جمانربلا اذه لالخ نم

 و ةمعجلا رهظلا دعب نيب ةوجفلا دسل وزامالاك ةعطاقم لافطأ نم 800 نم

 عيزوت ىلع سرادملا يف تاعمتجملا دعاست .عوبسا لك نينثألا حابص

 .ةيساردلا لوصفلا لخاد تاوبعلا هذه

 ىلع ةئراطلا ةيئاذغلا ةدعاسملا ىلإ نوجاتحملا صاخشألا عجشن و

.اهعيمج وا انجمارب نم يا مادختسا

 .نزخملل ءارش يف ينودعاسي امدنع نويعبط مهنا نورعشي دالوالا .هب رمن يذلا لصفلا اذه يف ءيضم رون وه ززشف و زفول


