
ESTAMOS AQUI PARA SERVI-LO

PRESTANDO SERVIÇOS PARA BEVERLY, MANCHESTER, ESSEX, HAMILTON E WENHAM

Para solicitar assistência, visite: www.bit.ly/bootstraps_help
35 Park Street, Beverly • 978-927-1561 • BeverlyBootstraps.org

ASSISTÊNCIA ALIMENTAR
Banco de alimentos: Os clientes cadastrados visitam a cada 7 dias e escolhem os alimentos que preferem.
Horário do banco de alimentos:   Registro de novos clientes:  
Segunda-feira das 10h às 16h Segunda-feira 9h15 – 9h45
Terça-feira das 13h às 18h Terça-feira 12h15 – 12h45 e 16h00 – 16h30
Quarta-feira das 10h às 18h Quarta-feira 9h15 – 9h45 – 16h00 – 16h30
Quinta-feira das 10h às 14h   Quinta-feira 9h15 – 9h45

SERVIÇOS PARA JOVENS E FAMÍLIAS
Programa de presentes de Natal - Desejos de inverno: 
oferece presentes de fim de ano para crianças, 
combinando famílias elegíveis com doadores que 
compartilham o verdadeiro espírito das festas de fim de 
ano.

Acampamento de verão: Proporciona para as crianças 
em risco acesso a uma experiência enriquecedora no 
acampamento.
Mochilas de volta às aulas: Mochilas cheias de material 
escolar são entregues aos alunos para minimizar os 
encargos financeiros das famílias e incentivar o sucesso 
acadêmico.

EDUCAÇÃO PARA ADULTOS
HSE (Diploma equivalente ao ensino secundário): Os 
alunos recebem aulas particulares para que possam 
passar nas provas de leitura, redação, estudos sociais, 
ciências e matemática e, assim, alcançar seu diploma de 
equivalência ao ensino secundário. 

ESOL: O programa Inglês para Falantes de Outras 
Línguas (ESOL) ajuda os alunos a se tornarem falantes 
de inglês mais confiantes. As aulas se concentram na 
construção de habilidades de conversação, aumentando 
a confiança e a pronúncia adequada.

SUPORTE AO CLIENTE
Gestão de caso: os gerentes de caso ajudam com aplicativos como benefícios do SNAP, assistência de aluguel e 
serviços públicos, assistência de moradia, advocacia e muito mais.
Preparação fiscal: As declarações fiscais são preparadas sem nenhum custo para aqueles que são elegíveis.

THRIFT SHOP - 198 RANTOUL STREET 
(SEGUNDA-FEIRA - SEXTA-FEIRA: 9H30 - 17H; SÁBADO: 10H – 15H)
Oferece uma variedade excitante e em constante mudança de roupas e artigos domésticos de alta qualidade e usados, 
disponíveis a ótimos preços. Fornece produtos de baixo custo para aqueles que precisam em nossa comunidade, mas 
também está aberto ao público para que desfrute de um bom negócio. Todos os rendimentos ajudam a financiar os 
programas importantes de Beverly Bootstraps.

RECURSOS ADICIONAIS QUE NÓS AJUDAMOS A APOIAR – REFEIÇÕES 
COMUNITÁRIAS GRATUITAS:
Segunda-feira das 18h às 20h  First Baptist Church, 221 Cabot St. Beverly
Terça-feira 17h30 – 19h  First Parish, Unitarian, 225 Cabot St. Beverly
Quarta-feira às 18h   Living Faith United Methodist, 2 Dane St. Beverly
Quinta-feira às 18h   Living Faith United Methodist, 2 Dane St. Beverly
Sexta-feira às 17h30  St Peter’s Episcopal, 4 Ocean St. Beverly
Sábado das 12h30 às 13h30  First Baptist Church, 221 Cabot St. Beverly
Domingo às 17h30  St Peter’s Episcopal, 4 Ocean St. Beverly


