
Family to Family Holiday Program 

Perguntas frequentes para FAMÍLIAS 
-2020- 

  
  
Quem posso contatar para mais informações?       
Se você tiver alguma dúvida ou quiser mais informações, entre em contato com o nosso 
coordenador do programa de férias, Trish. Ela pode ser contatada pelo e-
mail familytofamilyywca@gmail.com ou pelo telefone 978-572-618 9.   
  
  
Se eu precisar de presentes para minha família neste período de festas, como me inscrevo 
neste programa?   
Preencha uma lista de desejos online ou, se não tiver acesso a um computador ou Internet, 
preencha um formulário de lista de desejos em papel. Os formulários de lista de desejos em 
papel podem ser enviados para você ou retirados em alguns locais de serviço social. Se você 
quiser que uma lista de desejos em papel seja enviada a você, por favor, entre em contato com 
nossa Coordenadora do Programa de Férias, Trish. Ela pode ser contatada pelo e-
mail familytofamilyywca@gmail.com ou pelo telefone 978-572-6189. 
  

  
Todas as listas de desejos devem ser enviadas ou recebidas até 1º de 
novembro de 2020. Devido à logística adicional devido ao COVID, não 

podemos aceitar listas de desejos atrasados este ano.   
  
  
Quem está qualificado para participar? 
Este ano, todas as crianças (menores de 18 anos / no ensino médio) e pais / 
responsáveis que moram atualmente em Newburyport, Salisbury, Amesbury , Newbury, West 

Newbury e Rowley podem enviar listas de desejos.   
  
  
Qual é o cronograma? 
● Envie a lista de desejos da sua família NÃO DEPOIS DE …… .. …. 1 de Novembro                     
● As famílias deverão retirar seus presentes ... 11 a 16 de dezembro                     
● O último dia absoluto para pegar os presentes …………………………… .. 23 de 
dezembro                     
  
  
Podemos pedir alguns itens de que precisamos? 
SIM, quando você se inscrever, você será questionado sobre as necessidades e itens de desejo 
de cada criança ou pai / responsável em sua família. 
  
               
Como recebemos nossos presentes? 
Você precisará retirar seus presentes no Newburyport Youth Services (40 Milk St., Newburyport) 
durante um horário programado entre 11 e 16 de dezembro. Seu compromisso de busca 
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será enviado a você em dezembro. Se você não puder vir buscar seus presentes, entre em 
contato com Trish para um acordo alternativo. Trish pode ser alcançado em 978-572-6189 
ou familytofamilyywca@gmail.com 

  
Podemos enviar uma nota de agradecimento ao nosso elfo compatível? 
Sim, você pode enviar sua mensagem para familytofamilyywca@gmail.com , deixar na caixa de 
correio externa em Newburyport Youth Services ou pelo correio para Newburyport 
Youth Services (40 Milk Street, Newburyport, MA 01950) e nós enviaremos a mensagem para 
seu par duende. Certifique-se de incluir seu número de família no envelope. 
  
Que precauções extras o NYS / YWCA está tomando este ano devido ao 
COVID- 19? - Segurança é nossa prioridade. As famílias serão solicitadas a se inscreverem para 
um horário de coleta, para que possamos limitar a quantidade de pessoas que vêm ao mesmo 
tempo. Todos os membros da família serão obrigados a usar uma máscara e manter um 
distanciamento social de 1,8 m em todos os momentos. A coleta será do lado de 
fora, na porta . Todos os voluntários e funcionários serão mascarados e selecionados antes de 
ajudar. 
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