
Não é necessário comprovar renda para comprar no Our Neighbor's Table, para se cadastrar conosco 

basta ser residente de uma das cidades em nossa área de atendimento (Amesbury, Boxford, Byfield, 

Georgetown, Groveland, Merrimac, Newbury, Newburyport, Rowley, Salisbury, South Hampton or West 

Newbury).  

Se você não for um convidado do Our Neighbor's Table, visite nosso site, clique no botão "Get Food" e, 

em seguida “New Guest Registration” e faça seu cadastro! Se você não tiver acesso à internet ou a um 

computador, NÃO SE PREOCUPE! Nós podemos te ajudar a se cadastrar pelo telefone e podemos até 

agendar uma compra semanal com você pelo telefone para facilitar. Para saber mais sobre qualquer 

informação acima, ligue para: 978-388-1907.  

Você já é um convidado do Our Neighbor's Table? Então NÃO É NECESSÁRIO se recadastrar! Visite 

nosso site, vá à página "Get Food", veja nosso horário de funcionamento e siga as instruções para fazer 

um pedido.  

 O serviço de retirada de compras do ONT está disponível nas 
seguintes unidades:  

Amesbury: Our Neighbors’ Table, 194 Main St., Amesbury  
Quarta-feira à Sábado (horário de funcionamento no site)  

Newburyport: Newburyport Senior Center, 331 High St., Newburyport                      

Quintas-feiras de 10h às 11:30h da manhã.  

O Programa de Almoço do Our Neighbor's Table foi desenvolvido para oferecer 
às famílias que moram em nossa área de atendimento acesso a alimentos 

adicionais de café da manhã e almoço. Nós nos esforçamos para ajudar as 
famílias a alimentarem as crianças que estão em casa durante o verão. 
Não é necessário se inscrever no Programa de Almoço do Verão, todas as 
famílias cadastradas no Our Neighbor's Table (ONT) têm direito.  

Nós temos um sistema fácil e seguro para comprar pela internet e retirar 
na loja sem precisar entrar. Estamos comprometidos com a segurança          
de nossos convidados e nosso modelo permite que você                       

permaneça em seu carro enquanto colocamos suas compras no seu               
porta-malas! Para mais informações sobre nossos programas acesse: 

www.ourneighborstable.org e clique no botão “Get Food”.  

www.ourneighborstable.org  


