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More information       ተጨማሪ መረጃ      معلومات اكثر       অধ িক তথ্য       
更多信息      Plis enfomasyon      Mais informações      Más información

www.cambridgema.gov/SummerFood
Questions? Call 617-349-6247 or email summerfood@cambridgema.gov

 Cambridge متاح لشباب 
سن 18 سنة أو أقل

ال يشترط تحديد الهوية 

خيارات للنباتيين في كل مكان

برنامج كامبردج للغذاء الصيفي 2022

 وجبات مجانية ومرح 
هذا الصيف!

االثنين - الجمعة ابتداء من 5 يوليو

إفطار 9:30 – 10:30 صباًحا  •  غداء 12:00 – 1:00 مساًء
لعب ألعاب في الحدائق 9:00 صباًحا - 2:00 مساًء!

 وجبة عشاء 6:00 – 7:30 مساًء 
في دوريات Cambridge الصيفية لكرة السلة

وجبات خفيفة 7:15 – 8:00 مساًء 
Screen on the Green بليالي أفالم

للموقع الجغرافي والتفاصيل ←



وجبات خفيفة
 7:15 – 8:00 مساًء في ليالي أفالم 

Screen on the Green

Hoyt Field  •  األربعاء 6 يوليو. 	

Timothy J. Toomey, Jr حديقة  •  األربعاء، 13 يوليو. 	

Rindge Field  •  األربعاء 20 يوليو. 	

حديقة Greene-Rose Heritage  •  األربعاء 27 يوليو. 	

حديقة Raymond  •  األربعاء 3 أغسطس . 	

ميدان Donnelly  •  األربعاء 10 أغسطس . 	

 Screen on the Green rain المواقع اإللكترونية لـ: 
www.cambridgema.gov/SummerFood

وجبة عشاء
 6:00 – 7:30 مساًء في دوريات 

Cambridge لكرة السلة الصيفية

	 .Fast Break دوري
Hoyt Field, 12 Gilmore St

الثالثاء والخميس، 5 يوليو – 8	 أغسطس

Sr ،Eurie Stamps الدوري. 	
Hoyt Field, 12 Gilmore St

األربعاء والجمعة، 6 يوليو – 9	 أغسطس

دوري شريف مصطفى التعليمي. 	
Glacken Field, 661 Huron Ave

الثالثاء والخميس، 5 يوليو – 8	 أغسطس

دوري Rising Stars التعليمي. 	
Ahern Field, 259 Charles St

االثنين واألربعاء، 6 يوليو – 7	 أغسطس

5 . War Memorial Recreation Center
1640 Cambridge St

االثنين واألربعاء، 6 يوليو – 7	 أغسطس

وجبة اإلفطار والغداء
اإلفطار 9:30 – 10:30 صباًحا
الغداء: 12:00 – 1:00 ظهراً

	 .Fresh Pond ملعب شقق
362–364 Rindge Avenue

�� Book Bike في يوم 12 يوليو

	 .Gold Star Mothers ملعب حديقة
123 Gore St

�� Book Bike في يوم 26 يوليو

	 .Greene-Rose Heritage ملعب حديقة
155 Harvard St

�� Book Bike في يوم 26 يوليو

	 .Hoyt Field ملعب
12 Gilmore St

�� Book Bike في يوم 19 يوليو

	 .Louis A. DePasquale ملعب
دانيهي بارك، شارغ ميدان 75

�� Book Bike في يوم 2 أغسطس

	 .Rindge Avenue ملعب
Russell Field, Rindge Ave

Timothy J. Toomey, Jr حديقة. 7
71 Rogers St

	 . Willow ملعب شارع
Donnelly Field, 61 Willow St

برنامج كامبردج للغذاء الصيفي 2022

المواقع الجغرافية والجدول الزمني
االثنين – الجمعة ابتداًء من 5 يوليو 2022


