Recursos alimentares:
Project Bread (Projeto Pão)
Linha direta do Project Bread: 1-800-645-8333

Nossa linha direta da FoodSource continua a ter as informações mais atualizadas sobre os recursos
alimentares, incluindo novos locais escolares, despensas e programas federais. Também podemos
ajudar os chamadores com aplicativos SNAP por telefone. O volume de chamadas aumentou
significativamente na semana passada, refletindo a crescente necessidade.
Nosso número é 800-645-8333 e estamos abertos das 8h às 19h, de segunda a sexta e das 10h às 14h
aos sábados durante toda a crise.
Além disso, para ajudar melhor as famílias a acessar recursos alimentares durante esse período, criamos
uma lista mestra e um mapa de todos os locais de refeições que atualmente servem alunos e famílias.
https://meals4kids.org/school-closure-meal-information

RANDOLPH
Friendly Food Pantry- (Despensa de comida amigável)
1 Turner Drive, Randolph, MA 02368
339-987-5577

Randolph Public Schools
As Escolas Públicas de Randolph estão comprometidas em fornecer refeições aos nossos alunos durante
todo o encerramento.

Café da manhã , almoço
Entrega e retirada das refeições às terças e sextas-feiras
(4 café da manhã e 4 refeições fornecidas)

As Escolas Públicas de Randolph entregam refeições às 10:20
Os ônibus permanecerão no local por 20 minutos perto dos escritórios de aluguel / leasing em:
•

Liberty Place

•
•
•
•
•

Francis Street Apartments
Rosemont Square, também conhecida como Chestnut West
Parque Pacella
Avalon Apartments / Prynne Hills
Franklin Square Condominiums (na entrada da High Street)

Se você não conseguir acessar esses sites, os quatro sites de retirada ainda permanecem das 11h às
12h30 às:

•
•
•
•

Escola primária de Donovan
Escola primária de Lyons
Escola Primária JFK
Randolph High School

Para as famílias que recebem transporte de educação especial, os motoristas começarão a deixar as
refeições entre 10: 30-11: 30. Alguém precisa estar em casa para receber as refeições. Os motoristas vão
“bater e soltar”. Se você não puder estar em casa, poderá ir a qualquer um dos outros locais para
receber refeições. Se você tiver alguma dúvida, ligue para 781-961-6236

Os menus podem ser encontrados em:
https://www.randolph.k12.ma.us/

WEYMOUTH

A cidade de Weymouth está oferecendo entrega de comida para pessoas que não podem / não devem
sair. Ligue: 781-682-6140

Weymouth Public Schools
As refeições dos alunos estarão disponíveis para o DRIVE-THROUGH e a coleta entre as 11: 00 e as 1: 00
todos os dias na
•
•

Seach Primary School
Abigail Adams Middle School.

Cada refeição do aluno consistirá de leite e um almoço ensacado. O programa estará disponível todos os
dias da semana durante o período de encerramento. Essas opções de almoço são GRATUITAS para todos
os alunos.

Weymouth Food Pantry - Somente para residentes em Weymouth
East Weymouth, MA 02189
(781) 331-7682
https://www.weymouthfoodpantry.org

Cada família pode obter comida 1x por semana em apenas um local.
Você precisará de identificação e comprovante de endereço em Weymouth.
Eles farão algumas perguntas para dados estatísticos e não compartilharão informações.
Cada família receberá alimentos básicos, produtos frescos, alimentos congelados e produtos secos.
Existe uma opção de drive through - ligue para obter mais informações

QUINCY

Quincy Public Schools
O almoço e o café da manhã para o dia seguinte estão disponíveis gratuitamente para os residentes de
Quincy, com 18 anos ou menos, nos seguintes locais, de segunda a sexta-feira, das 11:00 às 12:00,
durante as semanas de fechamento da escola.
•
•
•
•
•
•
•
•

Escola primária de Atherton Hough (1084 Sea Street)
Clifford Marshall Elementary School (extensão da rua Moody 200)
Escola Comunitária Lincoln Hancock (lado do prédio da Water Street)
Escola Primária Montclair (8 Belmont Street)
Parker Elementary School (148 Billings Road)
North Quincy High School (entrada da Hunt Street)
Quincy High School (rua 100 Coddington)
Escola comunitária Snug Harbor (333 Palmer Street)

Mais informações podem ser encontradas em: www.quincypublicschools.com

YMCA / Germantown Food Pantry
79 Coddington St.
Quincy, MA 02169
(617) 376-1384

Fornece uma despensa de alimentos. Este site serve apenas Quincy. Horário: quarta-feira, das 8h30 às
12h; Sexta-feira, das 8h30 às 12h Requisitos: Os residentes de Quincy devem levar um documento com
foto e comprovante de residência (se o documento indicar Quincy em seu documento, isso seria
suficiente) OU comprovante de associação à South Shore YMCA. Leve também sua própria bolsa para
guardar a comida. Para mais informações, ligue.

Despensa Salvation Army- Quincy Food Pantry
Salvation Army : 617 472-2345
6 Baxter Street (fora de Elm), Quincy Não é necessário marcar horário.
Venha de segunda a sexta-feira 9-11: 30
Traga sua identificação. Entregará se a família não puder atender.

Interfaith Social Services - Serviços sociais inter-religiosos
Quincy, MA 02169
617-773-6203
Horário da copa: de segunda a sexta, das 10h às 11h45 e quarta-feira à noite, das 17h às 19h.

A despensa segue as orientações do CDC e das autoridades locais de saúde e implementou medidas de
proteção para limitar o contato de pessoa para pessoa. Também estamos desinfectando nosso edifício
profissionalmente regularmente. Esforçamo-nos por continuar a prestar um serviço excepcional, bem
como assistência alimentar e de emergência aos nossos vizinhos necessitados.
•

•

•

Os clientes que dirigem esperam em seus carros, em vez de esperar na sala de espera da
despensa. Eles vão parar nas nossas portas da frente e um voluntário vai até o carro e faz o
check-in. Os mantimentos serão levados para o carro.
Se o tempo permitir, os clientes que caminharem ou levarem o transporte público à despensa
farão o check-in do lado de fora com um voluntário (durante chuva / neve, eles farão o check-in
na recepção como de costume e podem esperar na sala de espera).
Estamos limitando o número de clientes no prédio para que as pessoas possam manter uma
distância segura uma da outra.

Novos clientes são bem-vindos. Chegue durante o horário regular da copa e traga:
•
•

•

Identificação para cada membro da família
Comprovante de residência (por exemplo, fatura de serviços públicos, contrato de locação,
etc.). Nossa despensa de alimentos serve apenas os residentes de Braintree, Cohasset, Hingham,
Holbrook, Hull, Milton, Quincy, Randolph, Scituate e Weymouth.
Mais detalhes aqui: https://interfaithsocialservices.org/food/

Quincy Community Action Emergency Food Program (QCAP)
1 Copeland St
Quincy, MA 02169
(617) 471-0796
Atualmente - as famílias precisam ligar para marcar uma consulta. 617 471-0796. Devido à alta
demanda, para que as consultas sejam realizadas podem te uma demora de ate duas semanas. Traga 3
sacos grandes.
O QCAP ajuda famílias e pessoas com recursos limitados, fornecendo ajuda alimentar, solicitando o
SNAP / Food Stamps, promovendo a educação nutricional e desenvolvendo o apoio da comunidade a
programas anti-fome. Além disso, fornece uma despensa de alimentos. Para mais informações, por
favor ligue. 617 471-0796

Braintree

Braintree Community Food Pantry
Braintree, MA 02184
(781) 277-1609
Atualmente, eles servem clientes existentes enviando cartões de comida. Para mais informações, ligue
para (781) -227-1609

