








 

 

Go to these locations to get food.  

 :يرجى الذهاب إلى هذه المواقع للحصول على الطعام

FREE FOOD for people of ALL AGES 

ي للناس من جميع األعمار  
 طعام مجان 

 WHEN 
ي  مت 

WHERE 
 أين

Box of food 
 علبة طعام

Every Wednesday from 10-12:30 pm*  
 
*Every 4th Wednesday of the month, 1-
3:30 pm 
 * كل يوم أربعاء من الساعة 10-12: 30 مساءً 
 
 كل يوم أربعاء من الشهر ، 1-3: 30 مساءً  *

100 Library Drive, Chapel Hill. 

Bag of food 
 كيس طعام

Every 3rd Friday from 10:30-3pm 
 كل ثالث يوم جمعة من الساعة 10:30 - 3 مساءً 

RENA Center, 101 Edgar Street, Chapel 
Hill 

2 bags of food 
 طعام ينكيس

Every Saturday from 11-12pm 
 كل يوم سبت من الساعة 11-12 مساءً 

Hillside Church, 201 Culbreath Road, 
Chapel Hill. 

Dinner for pickup 
 عشاء جاهز الصطحابه
ل  للمن  

Monday to Friday, 6:15-7pmمن اإلثني  ً إىل 
 الجمعة ، من الساعة 6: 15-7 مساءً 

100 W. Rosemary St 

Lunch for pickup 
ل  غداء جاهز اللتقاط المن  

Monday to Saturday from 11:15-
12:30pm and Sunday 12:15-1:30pm 
 من اإلثني  ً إىل السبت من الساعة 11: 12-15: 30
 م واألحد 12: 15-1: 30 م

100 W. Rosemary St. 

Week of groceries 
ي لمدة أسبوع  

 بقاالت تكف 
Once per month 
ً الشهر  

 مرة ف 
Call (919) 929-6380 & press 0, or visit 
100 W. Rosemary St. 
 

بزيارة قم أو ، 0 عىل اضغط ثم أعاله بالرقم اتصل 
 أعاله العنوان

 
 

 

 



 

 

FREE FOOD for CHILDREN 

 WHEN 
ي  مت 

WHERE 
 أين

Lunch and snack 
 الغداء والوجبات الخفيفة

Monday to Thursday, different times 
 من االثني  ً إىل الخميس ، أوقات مختلفة

Provided by Chapel Hill Carrboro City 
Schools. Visit www.chccs.org. 
 
 .Chapel Hill Carrboro City مقدمة من مدارس
 .www.chccs.org قم بزيارة

Lunch 
 غداء

Everyday, while supplies last 
 كل يوم ، بينما تستمر اإلمدادات

SHEETZ gas station at 7520 NC 751, 
Durham, NC 27713 
 ، NC 751 عند SHEETZ 7520 محطة وقود
 NC 27713 ، دورهام

 

 

FREE FOOD for people age 60 AND OLDER 

ي ي لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاًما أو أكن   
 طعام مجان 

 WHEN WHERE 

Lunch  
 غداء

Monday, Wednesday, Friday 
 االثني  ً االربعاء الجمعة

Must be eligible and an Orange County 
resident. To enroll call 919-245-4256. 
 

ً  
ً ومقيًما ف 

 
 يجب أن يكون مؤهل

 مقاطعة أورانج. للتسجيل اتصل
 برقم 919-542-6524

 

 

Sign up for other food options with these groups. 

   خيارات الطعام األخرى مع هذه المجموعات
 
ك ف  .اشتر

• TABLE is bringing of bags of food to families with children in the Chapel Hill Carrboro City School 

system. To request food visit www.tablenc.org/request-food.  

• ً ً نظام مدرسة TABLE يحض   
ً لديهًا أطفال ف   

 لطلًب .Chapel Hill Carrboro City School أكياس الطعام للعائالت الت 

ً زيارة  www.tablenc.org/request-food الطعام ، يرج 

http://www.chccs.org/
http://www.chccs.org/
http://www.tablenc.org/request-food
http://www.tablenc.org/request-food


 

 

•  PORCH Chapel Hill-Carrboro has a food program for families with children in the Chapel Hill 

Carrboro City Schools.  If you have children who currently attend school in Chapel Hill or Carrboro, 

contact chc@porchcommunities.org to ask about enrollment options 

   المنطقة.  إذا   كان لديك أطفال يذهبون   PORCH Chapel Hill-Carrboro لدى. •
 
   لديها  أطفال ف

برنامًجا   غذائًيا  للعائالت النر

  
 
لالستفسار   عن  خيارات   chc@porchcommunities.org ،  فاتصل  بـ Carrboro أو Chapel Hill حالًيا  إىل المدرسة ف

 .التسجيل

• Meals on Wheels delivers meals to older adults. Apply at www.chcmow.org/apply-meals or call 919-

942-2948 

 تقدم الوجبات عىل عجالت وجبات لكبار السن. تقدم بطلب عىل أًو اتصًل برقم ▪

www.chcmow.org/apply-meals or call 919-942-2948 

• Orange County Seniors Supplemental Food box program gives a box of food, once a month, to 

qualified Orange County residents who are over 60. To enroll e-mail 

shmcpherson@orangecountync.gov or call 919-245-4243. 

ً مقاطعة أورانج الذين تزيد •  
ً الشهر ، للمقيمي  ً المؤهلي  ً ف   

ً سنيورز لألغذية التكميلية علبة طعام ، مرة ف   
 يقدم برنامًج أورانج كاونت 

ً  
ون  يد اإللكت   أو االتصال برقم shmcpherson@orangecountync.gov 919-542-3424 أعمارهم عن 60. لتسجيًل الت 

https://chapelhill.porchcommunities.org/
mailto:chc@porchcommunities.org
mailto:chc@porchcommunities.org
http://www.chcmow.org/apply-meals%2520or%2520call%2520919-942-2948
http://www.chcmow.org/apply-meals%2520or%2520call%2520919-942-2948


 

  



 

  

 

 










