
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI PHÒNG THỰC PHẨM TẠI HARBOR HEALTH

Chương trình này 
dành cho ai?  
Các bệnh nhân, nhân 
viên Harbor Health và 
những người trong 
cộng đồng đang có 
nhu cầu. Không đòi hỏi 
phải có chứng cớ đủ 
tiêu chuẩn!

Chúng tôi cung cấp 
những gì? 
Những món thiết yếu 
giữ lâu trên kệ, nông 
sản tươi, và đồ đông 
lạnh MIỄN PHÍ. Những 
món này thay đổi tùy 
theo tình trạng sẵn có.

Mỗi thứ Ba từ
8:30 sáng – 1:00 trưa, 
và 3:00 – 5:00 chiều     

10 Minot St
Dorchester, MA
02122

MUỐN BIẾT THÊM
THÔNG TIN: 

hhsi.us/foodpantry

617-533-2228

*Có sẵn thông ngôn 
qua điện thoại

Đậu xe
Bạn có thể đậu xe trong bãi đậu xe tại 770 Gallivan Boulevard hoặc bất kỳ bãi đậu xe hợp pháp 
nào trên đường phố. Không đậu xe ở bãi đậu xe dành cho bệnh nhân phía sau Trung tâm Y tế 
Daniel Driscoll – Neponset hoặc bãi đậu xe của Ngân hàng Santander — xe của bạn có thể bị kéo đi.

Cập Nhật Thời Tiết và Đóng Cửa
Nếu Food Pantry đóng cửa do thời tiết hoặc vì bất cứ lý do nào khác thì chúng tôi sẽ cập nhật 
trên mạng lưới, hay quý vị có thể gọi đến cho chúng tôi để biết thông tin mới nhất. 

Chúng tôi sẽ cố gắng hết mức để phục vụ mọi người nhanh chóng, nhưng quý vị có thể phải xếp 
hàng chờ bên ngoài. Hãy chuẩn bị sẵn để thích ứng với thời tiết. 

ABCD
Food Pantry

565 Warren St
Roxbury, MA 02121

617-348-6239
Mon: 10am–5pm
Tue–Fri: 9am–pm

Boston Missionary
Baptist Community Ctr

336 Dudley St
Roxbury, MA 02119

617-427-4448
Fri: 2pm–5pm

CCAB
Yawkey Center

185 Columbia Rd
Dorchester, MA 02121

617-506-6600
Mon & Fri: 9:30am–2pm
Tue–Thur: 9:30am–5pm

Codman Sq Health 
Ctr Food Pantry

378-A Washington St
Dorchester, MA 02124

617-825-9660
Tue: 8am–11am

DotHouse
Health Food Pantry
1353 Dorchester Ave

Dorchester, MA 02122
617-288-3230

Tue (seniors): 8:30am–10:30am
Wed (public): 8am–10am

Tài Nguyên:

NẾU QUÝ VỊ THIẾU TÔN TRỌNG THÌ SẼ BỊ RÚT TÊN RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH.

H A R B O R  H E A LT H

CÁC CHÁNH SÁCH
• Khách hàng mới phải có mặt để ghi danh. Mang theo thẻ ID có 

danh tánh để ghi danh.
• Mỗi gia đình chỉ được 1 khách hàng ghi danh. Những người khác 

trong gia đình có thể lấy đồ ăn.
• Mỗi tháng chỉ đến 1 lần. Chúng tôi không thể phục vụ nếu quý vị 

đến hơn một lần mỗi tháng.
• Luôn nhớ mang theo thẻ Phòng Thực Phẩm (Food Pantry) và thẻ 

của bất cứ ai khác quý vị lấy đồ ăn dùm.
• Mỗi khách hàng không quá 3 thẻ.
• Nên ở nhà nếu quý vị thấy không khỏe. Quý vị có thể nhờ người 

cầm thẻ của mình đến lấy đồ ăn.
• Tôn trọng tất cả những người khác xếp hàng và nhân viên của 

Harbor Health.
 – Không chen ngang
 – Không giành chỗ trong hàng — không để các vật dụng trên mặt đất
 – Không tranh cãi
 – Không xô đẩy
 – Không tụ tập đông người — mỗi bàn chỉ 1 người


