HORAS DO
SATELITE
Quartas-feiras

10h30 - 15h30
CONTATO / ENDERECO
3 Freedom Square
Nantucket, MA 02554
Phone: 508-737-5406
abcnantucket@gmail.com
Mailling Address:
320 Main St, Hyannis, MA 02601

COMO PUEDES
AY U DA R
Donar / Patrocinador / Voluntario

A BA B Y CE N T ER
NAN T U C K ET
Banco de Fraldas da Ilha

O Baby Center e um program do “The Cape
Cod Council of Churches” uma organizacao
sea fins lucrativos - 501 C (3) - que floreceu
pelos polos esforcos e doacoes de muitos
envolvidos. Ha diversas formas de voce e sua
organizacao participar.
Suporte financeiro direto. Suas doacoes em
dinheiro nos permite adquirir fraldas, lencos
umidecidos e formula and formula em massa,
com um desconto consideravel.. Por favor
enviar para - A Baby Center 320 Main Street,
Hyannis, MA 02601
• Doacao fraldas, lentos umidecidos e itens
de bebes usados gentilmente.
• Voluntario o see tempo algumas horas for
semana
• Organize um grupo para uma campanha de
arrecadacao de fundos, como uma cha de
bebe, POR FAVOR AJA AGORA!

Fraldas limpas podem mudar
uma vida!
Participe de nossa missão
doando ou sendo um voluntário
A Baby Center
e um programa do
Cape Cod Council of Churches,

A BABY CENTER NANTUCKET

508-737-5406

W H AT T O E X P E C T

A Baby Center

O Baby Center Nantucket e um programa satelite do Conselho de Igrejas criado para auxiliar
familias residentes na ilha Nantucket que estao em crise financeira e precisam de assistência com
fraldas para seus bebes.

Missao
Para server sem julgamento os mais
jovens de nossa comunidade. O Baby
Center prove suprimentos criticos
necessarios que garantem uma boa saude
e seguranca dos bebes em necessidade que
moram no Cape Cod e nas Ilhas. Esses
servicos sao fornecidos sem nenhum custo
a clientes e sem criterios de preferencia
ligadas a religião ou pela falta dela.

O QU E OF ER ECE MOS

Uma vez a cada 30 dias, voce recebera um pacote de
fraldas, lencos umidecidos e formula se estiverem em
estoque .Voce tambem podera pedir uma roupinha, um
pijama e um acessorio pequeno de bebe, disponível

depois de uma semana depois de sua visita.

Necessidades dos bebes
ate 4 anos de idade

Fraldas custam tanto quanto
combustivel para carros
alem de custos do pediatria

O QU E T RAZE R COM VO CE

Cape Cod Council of Churches
Missao
Por mais de 50 anos, o Cape Cod Council
of Churches tea servido familias e
individuos de baixa renda por todo o
Cape Cod, Martha’s Vineyard e
Nantucket. Nossa Missao “Servir a Deus
Servindo os Outros direciona nossos
programas a tocar a vida de mais de 6.500
residentes do Cape todo ano sem o critério
de cunho religioso.
Cape Cod Council of Churches e uma
orgnizacao 501 (C) (3) livre de imposto

❖

Identificacao Legal: Carter de Motorista, Passaporte,
Documentos Legais.

❖

Comprovante de Residencia: Uma conta com o seu endereco.

❖

Papeis do WIC ou WIC APP no sea telefone ou
comprovante de renda, Contra-cheques do seu empregador.

Carteira de motorista,
passaporte

Se voce tiver WICtraga a
documentacao atual ou o
WIC App.do seu telefone

Deve ser residente de
Nantucket, MA

Deve estar com pelo menos
30 semanas de gravidez, ou
ter bebes de 0-4 anos

QU EM E ELE GÍVE L
❖

❖

❖

Residentes de Nantucket que se encontrem nos
requisitos de suporte financeiro do WIC
Clientes em potential que estejam com pelo menos 30
semanas de gravidez.
Pais, Avos, Guardioes Legais, Pais Adotivos,
Veteranos, com bebes de 0 a 4 anos (suporte a crise)

