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 NGUỒN THỰC PHẨM

 GIAO THỰC PHẨM

CHƯƠNG TRÌNH MIỄN PHÍ THỰC PHẨM 

Asian Youth Center

Phục vụ gia đình hoặc cá nhân có thu
nhập thấp tại Gardena 

 
Không yêu cầu điều kiện 

 
Call (310) 217 - 7300 để đặt hẹn

 

THÔNG TIN THÊM VỀ THỰC PHẨM 
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Phục vụ cộng đồng San
Gabriel Valley Foothill 

 
 

Giao hàng miễn phí tận
nhà cho người cao niên ở
nhà và người khuyết tật

 

Gọi (626) 358 - 3486

Ưu tiên cho người cao niên
đang trong tình trạng thiếu
thực phẩm hoặc tài chính

khó khăn
 

Giao bữa ăn miễn phí (5
bữa ăn 2 lần mỗi tuần)

 
Gọi (213) 482-7252 

 

Phục vụ cộng đồng quận
hạt LA County

 
 
 

Cung cấp giao thực phẩm
tận nhà hàng ngày

 
Gọi (800) 510-2020 

 

Asian Service Center

Phân phối thực phẩm tại 
San Gabriel

 

Phải đặt hẹn: 8:30 am - 5:00 pm
 

Gọi (626) 537 - 0954 để đặt hẹn
 

Foothill Unity Center
Chương trình thực

phẩm gia đình
Người cao niên, người độc thân và gia đình nhận được nguồn cung cấp thực phẩm 10

ngày mỗi tháng
Các gia đình có thể quay lại trung tâm (địa điểm Monrovia hoặc Pasadena) mỗi tuần

một lần để có thêm thức ăn
 

Phải đủ điều kiện thu nhập bằng hoặc dưới 150%
Hướng dẫn thu nhập nghèo quốc gia với bằng chứng cư trú địa phương và nhận dạng

Danh sách các địa điểm cung cấp bữa ăn miễn phí, dịch vụ giao trợ cấp thức ăn,
chợ nông dân và kho thực phẩm ở hạt LA

BẤM VÀO ĐÂY
 

Công cụ tìm kiếm các nguồn thực phẩm hoặc kho thức ăn gần dựa trên vị
trí

BẤM VÀO ĐÂY
 

Ở nhà, Cứu cuộc sống, Đăng ký Đường dây nóng: g 211
Người cao niên có thể nhận được hỗ trợ, chẳng hạn như hỗ trợ tạp hóa

 


