
Sản vật tươi sống và thực phẩm bảo quản lâu dài.

Capital Area Food Bank

Women's Club of Arlington -- 700 S. Buchanan St. - Thứ Năm tuần 2 của tháng, 3 - 5 giờ chiều (Không áp
dụng cho tháng 7 & tháng 8) 
Arlington Mill Community Center -- 909 S Dinwiddie St. - Thứ Bảy tuần 4 của tháng, 8:30 - 11 giờ sáng 
Mount Olive Baptist Church -- 1601 13th Rd. S - Thứ Bảy tuần 3 của tháng, 10 giờ sáng - 2 giờ chiều 

HỖ TRỢ THỰC PHẨM TẠI ARLINGTON 

AFAC Headquarters – 2708 S. Nelson St. - Thứ Hai – Thứ Sáu, 9:30 giờ sáng – 1 giờ chiều/ Các ngày Thứ Ba &
Thứ Năm 6-7 giờ chiều/ Thứ Bảy 9 - 11 giờ sáng 
Clarendon United Methodist Church – 606 N. Irving St. - Các ngày Thứ Bảy, 8:30 – 10:30 giờ sáng 
Arlington Mill Community Center – 909 S Dinwiddie St. - Các ngày Thứ Hai, 9:30 – 11:30 giờ sáng 
Gilliam Place Apartments - 918 S. Lincoln St. - Các ngày Thứ Hai, 4 - 5:30 giờ chiều 
Gates of Ballston Community Center – 4108 4th St N. - Các ngày Thứ Sáu, 11:30 giờ sáng– 2:00 giờ chiều

Hàng tạp hóa bao gồm protein, sữa, trứng, sản vật và thực phẩm bảo quản lâu dài. Mở cửa cho tất cả cư dân
Arlington. Khách thăm lần đầu tiên phải mang theo ID có dán ảnh và giấy tờ chứng minh địa chỉ. Đối với các
dịch vụ đang được cung cấp, hãy gọi cho DHS theo số (703) 228-1300 để nhận mã giới thiệu. Chọn một địa
điểm AFAC và ghé thăm mỗi tuần một lần.

AFAC

Our Lady Queen Of Peace
Thực phẩm & sản vật bảo quản lâu dài. Cấp trứng mỗi tháng hai lần. Có sẵn đồ dùng trẻ em và quần áo.

2700 19th St. S. - Các ngày Thứ Tư, 8:30 - 11:30 giờ sáng

Salvation Army 
Thực phẩm bảo quản lâu dài cùng với thịt & trứng. Có sẵn tã lót & vật tư hộ gia đình. Bắt buộc phải đăng ký.

Ghé thăm mỗi tháng một lần.

518 S. Glebe Rd. - Các ngày Thứ Năm tuần 1, tuần 2 và tuần 3 của tháng, 9:30 - 11:30 giờ sáng
& 1:30 - 3:30 giờ chiều 

St. Charles Borromeo
Thực phẩm bảo quản lâu dài & sản vật không thường xuyên.

3304 Washington Blvd. - Các ngày Thứ Ba, 10 giờ sáng - 12 giờ chiều

Arlington Bridge Builders

790 S. Carlin Springs Rd. - Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy - 10 giờ sáng - 5 giờ chiều

Sản vật, thực phẩm bảo quản lâu dài. Hãy gọi số 571-282-5156 để biết thông tin.



AFAC - Hãy gọi số 703-228-1300 để đăng ký nhận thực phẩm hàng tuần từ
AFAC 

SNAP / phiếu thực phẩm - Tiền trong thẻ để thanh toán cho hàng tạp hóa.
Hãy gọi số 703-228-1300 để đặt cuộc hẹn đến đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký tại
commonhelp.virginia.gov. 

WIC - Hỗ trợ dinh dưỡng cho các bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ Hãy gọi số 703-
228-1260 hoặc đăng ký trên mạng tại www.myvawic.org 

Đối với người cao niên - Hãy gọi số 703-228-1700 
Tư vấn dinh dưỡng 
Bữa ăn giao tại nhà - Các bữa ăn cho người cao niên ở nhà không thể chuẩn
bị đồ ăn được. 
Social 60+ Cafe - Bữa trưa miễn phí và xã hội hóa cho người lớn trên 60 tuổi
bất kể thu nhập. Để đăng ký, hãy gọi số 703-228-4747, #3 

Các bữa ăn tại trường APS - Đăng ký nhận bữa sáng và bữa trưa miễn phí nếu
hội đủ điều kiện dựa trên thu nhập www.apsva.us/food-and-nutrition-services/ 

Arlington Assembly of God - Bữa tối nóng miễn phí, Thứ Hai-Thứ Sáu 5 - 6:30
giờ tối, 4501 N. Pershing Dr. 703-524-1667 

SHARE Food Network - Hộp thịt và sản vật chiết khấu hàng tháng với $25. Hãy
gọi số 703-979-8408.

Các dịch vụ hỗ trợ thực phẩm có sẵn: 

Để biết thêm thông tin: 
https://www.arlingtonva.us/Government/Departments/DHS/Food-Assistance 

Để biết thông tin và đăng ký dịch vụ tại Arlington, hãy
gọi số 703-228-1300

http://www.myvawic.org/
http://www.apsva.us/food-and-nutrition-services/
https://www.arlingtonva.us/Government/Departments/DHS/Food-Assistance

