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NDIHMË USHQIMORE
Dollapi i ushqimeve: Klientët e regjistruar vizitojnë çdo 7 ditë dhe zgjedhin ushqimet që preferojnë.
Orari i dollapit të ushqimeve:   Regjistrimi i klientit të ri:  
E hënë, 10:00 – 16:00    E hënë, 9:15 – 9:45
E martë, 13:00 – 18:00  E martë, 12:15 – 12:45 dhe 16:00 – 16:30
E mërkurë, 10:00 – 18:00 E mërkurë, 9:15 – 9:45 dhe 16:00 – 16:30
E enjte, 10:00 – 14:00    E enjte, 9:15 – 9:45

SHËRBIMET PËR TË RINJTË DHE FAMILJET
Programi “Winter Wishes Holiday Gift”: Mundëson 
dhurata për festat për fëmijët duke përputhur familjet e 
kualifikuara me dhuruesit që ndajnë atmosferën e vërtetë 
të festave.

Kamp veror: U mundëson fëmijëve të rrezikuar akses në 
një përvojë pasuruese në kamp.
Çanta shpine për kthimin në shkollë: Studentëve u 
jepen çanta shpine të mbushura me pajisje shkollore për 
të minimizuar peshën financiare për familjet dhe për të 
inkurajuar suksesin akademik.

ARSIMI PËR TË RRITURIT
HSE (Ekuivalenca e Shkollës së Mesme): Studentët 
bëjnë mësim individual, në mënyrë që të kalojnë testet 
e leximit, shkrimit, studimeve sociale, shkencës dhe 
matematikës, duke arritur kështu të marrin diplomën e 
ekuivalencës së shkollës së mesme. 

ESOL: Programi “Anglishtja për folësit e gjuhëve të 
tjera” (ESOL) ndihmon studentët të flasin anglisht me 
më shumë vetëbesim. Mësimet fokusohen në krijimin e 
aftësive bisedore, rritjen e vetëbesimit dhe shqiptimin e 
saktë.

MBËSHTETJA PËR KLIENTIN
Menaxhimi i çështjeve: Menaxherët e çështjeve ndihmojnë me aplikimet, si p.sh. përfitimet e SNAP, ndihmën për 
marrjen me qira dhe shërbimet komunale, ndihmë për strehimin, avokati dhe të tjera.
Përgatitja e tatimeve: Deklaratat tatimore përgatiten pa pagesë për personat që kualifikohen.

DYQAN KURSIMESH - 198 RANTOUL STREET 
(E HËNË - E PREMTE: 9:30 – 17:00; E SHTUNË: 10:00 – 15:00)
Ofron një sërë veshjesh dhe artikujsh shtëpiakë interesantë dhe në evoluim, me cilësi të lartë dhe pak të përdorura, 
të cilat ofrohen me çmime të shkëlqyera. Ofron artikujt të nevojshëm për personat në nevojë në komunitetin tonë, 
por është e hapur edhe për publikun për të përfituar ofertat e mira. Të gjitha të ardhurat ndihmojnë në financimin e 
programeve të rëndësishme të Beverly Bootstraps.

BURIME SHTESË TË CILAT MBËSHTESIM – USHQIME FALAS NË KOMUNITET:
E hënë, 18:00 – 20:00  First Baptist Church, 221 Cabot St. Beverly
E martë, 17:30 – 19:00  First Parish, Unitarian, 225 Cabot St. Beverly
E mërkurë, 18:00   Living Faith United Methodist, 2 Dane St. Beverly
E enjte, 18:00    Living Faith United Methodist, 2 Dane St. Beverly
E premte, 17:30  St Peter’s Episcopal, 4 Ocean St. Beverly
E shtunë, 12:30 – 13:30  First Baptist Church, 221 Cabot St. Beverly
E diel 17:30   St Peter’s Episcopal, 4 Ocean St. Beverly


