
પડોશીઓ 154 મ ાં પડોશીઓને 

મદદ કર  ેછે 
ચેલ્ટનહ મ - જનેકકટ ઉન – ક્રાંગફીલ્ડ 

ખાદ્ય પેન્ટ ર ીઝ મા્ે સાપ્તાહિક શેડ્યૂલ 

 

સોમવાર    મંગળવાર         બુધવાર 

સવાર ે11 થી બપોર ે1 વાગ્યા સધુી: ઇન્ટ્રફેથ િાઉહસગં 

એલાયન્ટસ 

 

બપોર ે2 થી 3: મહજિદુલ્લાિ

સવાર ે9 થી 11 વાગ્યે: કIલ્વેરી ચચચ 

વયનકો્ 

સવાર ે10 થી 12:30 વાગ્યા સધુી: ચેલ્્ન ચચચ સીડ્સ 

ઓ ફ િોપ્સ 

 

સવાર ે11 થી બપોર ે1 વાગ્યા સધુી: ઇન્ટ્રફેથ િાઉહસગં 

એલાયન્ટસ 

 

બપોર ે2 થી 3: 

મહજિદુલ્લાિ

સવાર ે11 થી બપોર ે1 વાગ્યા સુધી: ઇન્ટ રફેથ 

િાઉહસંગ એલાયન્ટસ 

બપોર ે1 થી 3 વાગ્ય:ે હમટ્ઝવાિ ફૂડ પેન્ટ ર ી

           ગુરુવાર                                   શુક્રવાર                                શહનવાર 
 

સવાર ે11 થી બપોર ે1 વાગ્યા સુધી: ઇન્ટ રફેથ 

િાઉહસંગ એલાયન્ટસ 

બપોર ે12 થી 2 વાગ્ય:ે િનેક્ાઉન 

યનુાઇ્ેડ મેથોહડજ્ ફૂડ કપબોડચ

સવાર ે10 થી 12:30 સુધી: ચલે્્ન ચચચ સીડ્સ 

ઓ ફ િોપ  

 

સવાર ે11 થી બપોર ે1 વાગ્યા સુધી: ઇન્ટ રફેથ 

િાઉહસંગ એલાયન્ટસ 

સવાર ે9 થી બપોર ે12 સુધી: 

ઇન્ટ રફેથ િાઉહસંગ એલાયન્ટસ

 
 
 
 

                                                                                 L E G E N D 
 

 

ફૂડ પેન્ટ ર ી 

દરકે મહિનાનો બીિો 

મંગળવાર 

ડર ાઇવ-થુ્ર 

ફૂડ પેન્ટ ર ી અન ેહડહલવરી



પડોશીઓ 154 મ ાં પડોશીઓને 

મદદ કર  ેછે 
ચેલ્ટનહ મ - જનેકકટ ઉન – ક્રાંગફીલ્ડ 

      અમે ખાદ્ય પદાથોનું દાન જવીકારીએ છીએ 

 

             સોમવાર     મંગળવાર    બુધવાર 

સવાર ે9 થી બપોર ે1 વાગ્યે:  

ચેલ્્ન ચચચ સીડ્સ ઓફ િોપ 

 

સવાર ે10 થી બપોર ે1 વાગ્યા સધુી: ઇન્ટ્રફેથ િાઉહસગં 

એલાયન્ટસ

સવાર ે9 થી બપોર ે1 વાગ્યે:  
ચેલ્્ન ચચચ સીડ્સ ઓફ િોપ 

 

સવાર ે10 થી બપોર ે1 વાગ્યા સધુી: ઇન્ટ્રફેથ 

િાઉહસગં એલાયન્ટસ 

સવાર ે10 થી બપોર ે1 વાગ્યા સધુી: ઇન્ટ્રફેથ િાઉહસગં 

એલાયન્ટસ 

 

સવાર ે9 થી 2: મહજિદુલ્લાિ 

           

           સવાર ે9 થી 2: મહજિદુલ્લાિ સવાર ે9 થી 2: મહજિદુલ્લાિ 
 
 
 
 

 

T H U R S D A Y F R I D A Y S A T U R D A Y 
 

સવાર ે10 થી બપોર ે1 વાગ્યા સધુી: ઇન્ટ્રફેથ િાઉહસગં 

એલાયન્ટસ  
સવાર ે9 થી 2: મહજિદુલ્લાિ 

સવાર ે9 થી બપોર ે1 વાગ્યે:  
ચેલ્્ન ચચચ સીડ્સ ઓફ િોપ 

 

સવાર ે10 થી બપોર ે1 વાગ્યા સધુી: ઇન્ટ્રફેથ 

િાઉહસગં એલાયન્ટસ 

સવાર ે9 થી બપોર ે12 સધુી: 

ઇન્ટ રફેથ િાઉહસગં એલાયન્ટસ 

 
 
 
 
 
 

N O T A B E N E   7 હદવસ L E G E N D 
 

કૃપા કરી પૃષ્ઠ 3 પર િ ે

જવીકાયુું છે તેના મા્ે 

બધા જથાનોનો સંપકચ  કરો 

સવાર ે7 થી સાિંના 5:30: 

સેન્ટ  મીરીયમ 

ફૂડ પેન્ટ ર ી 

બેઘર મા્ે ખાદ્ય 

પુરવઠોFood  

પેન્ટ ર ી અને 

હડહલવરી 



પડોશીઓ 154 મ ાં પડોશીઓને 

મદદ કર  ેછે 
ચેલ્ટનહ મ - જનેકકટ ઉન – ક્રાંગફીલ્ડ 

           સંપકચ  કરો 

   

 ચેલ્ટન ચચચ સીડ્સ 

ઓફ હોપ  

215 . 646. 5588 

1601 North Limekiln 
Dresher, PA 
https://www. chelten. org/ 
food-pantr y / 

કIલ્વેરી ચચચ 

વયનકોટ 

215 . 886. 0404 

7910 Washington Lane. 
Wyncote, PA 19095 
www. calvar y w y ncote. c 
om/food-pantry 

ઇન્ટરફેથ હ ઉકસાંગ 

એલ યન્સ  

267 . 318 . 0607 

1250  Easton  Road, 
Roslyn 
https://www. i- 
fha. org/what-we- 
do/food-cupboard/ 

જનેકટ ઉન 

યુન ઇટેડ મથેોકડ્ટ ફડૂ કપબોડચ 

215 . 274. 5720 

328 Summit Avenue, 
Jenkintown 
https://jenkintownumc. 
org/loaves-fishes- 
food-cupboard/ 

કમટ્ઝવ હ ફડૂ પેન્ટર ી 

215 . 887 . 1342 
8231  Old  York  Road 
Elkins Park, PA 
https://www. bethsholo 
mcongregation. org/mit 
zvah-food-pantry 

મક્જદુલ્લ હ  

215 . 621 . 7800 
7401  L imeki ln  Pike 
Philadelphia, PA 19138 
https://www. masj idul la 
h. org/healthandhumans 
ervices 
does food delivery once 
a month 

 
 
 
 
 

સેન્ટ મીરીઆમ 

215 . 836. 9800 
654 Bethlehem Pike, 
Fort Washington 
https://www. m y saintmi 
r iam. org/wp/blessing- 
bags/ 

કમત્રોની સાંભ ળ ર ખવી 

215 . 464. 2224 
12271  Townsend  Road 
Philadelphia PA 
https://caringforfr iends. org 
supplies 250 food banks: 
accepts cash donations 

 

મોન્ટકો SAAC – ગ્લેનસ ઇડ 

610- 278 - 3601 
serves residents 60 and 
over; please call for more 
info 

ફૂડ પેન્ટ ર ી ફૂડ પેન્ટ ર ી અને   

હડહલવરી 

ફૂડ હડહલવરી 

વ્િીલ્સ પર 

ભોિન 

બેઘર લોકો મા્ે ખોરાક 

https://www.chelten.org/food-pantry/
https://www.chelten.org/food-pantry/
http://www.calvarywyncote.com/food-pantry
http://www.calvarywyncote.com/food-pantry
https://www.i-fha.org/what-we-do/food-cupboard/
https://www.i-fha.org/what-we-do/food-cupboard/
https://www.i-fha.org/what-we-do/food-cupboard/
https://jenkintownumc.org/loaves-fishes-food-cupboard/
https://jenkintownumc.org/loaves-fishes-food-cupboard/
https://jenkintownumc.org/loaves-fishes-food-cupboard/
https://www.bethsholomcongregation.org/mitzvah-food-pantry
https://www.bethsholomcongregation.org/mitzvah-food-pantry
https://www.bethsholomcongregation.org/mitzvah-food-pantry
https://www.masjidullah.org/healthandhumanservices
https://www.masjidullah.org/healthandhumanservices
https://www.masjidullah.org/healthandhumanservices
https://www.mysaintmiriam.org/wp/blessing-bags/
https://www.mysaintmiriam.org/wp/blessing-bags/
https://www.mysaintmiriam.org/wp/blessing-bags/
https://caringforfriends.org/

