
2nd & 4th Tuesdays each month,             June
- October 
Pick up at Congregational church (404
Washington St)  from 12pm-4pm 
several varieties of locally grown fruits and
vegetables freshly picked and selected by
Farmer Dave's farm in Dracut
$40/month with SNAP (Using your HIP
benefits only)

HOW DOES IT WORK? Use your SNAP/EBT
card to sign up in advance to become a
member. DTA will use your HIP benefits on
your SNAP account to pay the farm and will
not use up any of your monthly SNAP
allotment. Twice each month, you will pick up
a box of fresh produce in Brighton. 

Details: 

NOW OFFERING AFFORDABLE
FARM SHARE WITH YOUR

SNAP/EBT ACCOUNT! 

For questions and sign up,   email  us at 
BrightonFarmersMarket@abhealthcollab.org

WHAT IS A FARM SHARE?  A Farm Share, also known
as CSA (Community Supported Agriculture) is a box of
freshly harvested, locally grown fruits and vegetables
from a local farm. The fruits and vegetables are pre-
selected by the farm and based on what's growing and
available that week.  

Use bit.ly/36wYamF to register!!



2º y 4º martes cada mes, junio - octubre 
Recogida en la Iglesia Congregacional (404
Washington St) de 12 p.m. a 4 p.m. 
Varias variedades de frutas y verduras cultivadas
localmente recién recogidas y seleccionadas por la
granja del Agricultor Dave en Dracut
$40/mes con SNAP (Usando solo sus beneficios de
HIP)

¿CÓMO FUNCIONA?  Use su tarjeta SNAP /EBT para
registrarse con anticipación para convertirse en
miembro. DTA usará sus beneficios de HIP en su cuenta
de SNAP para pagar la granja y no usará ninguna de sus
asignaciones mensuales de SNAP. Dos veces al mes,
recogerá una caja de productos frescos en Brighton. 

Detalles: 

 
¡AHORA OFRECIENDO” FARM
SHARE” ASEQUIBLE CON SU

CUENTA SNAP/EBT!
 ¿QUÉ ES UN RECURSO COMPARTIDO DE GRANJA? A

Farm Share, también conocida como CSA (Community
Supported Agriculture) es una caja de frutas y
verduras recién cosechadas y cultivadas localmente
de una granja local. Las frutas y verduras son
preseleccionadas por la granja y basadas en lo que
está creciendo y disponible esa semana.

¡¡Usa bit.ly/3OD1WvU para registrarte!!
 

Para preguntas y regístrese, envíenos un correo electrónico a
BrightonFarmersMarket@abhealthcollab.org



COMO FUNCIONA?  Use seu cartão SNAP/EBT para
se inscrever com antecedência e tornar-se um
membro. A DTA usará seus benefícios HIP em sua
conta SNAP para pagar a fazenda e não usará nenhum
de seu beneficio mensal do SNAP. Duas vezes por
mês, você vai pegar uma caixa de produtos frescos
em Brighton. 

AGORA OFERECENDO “FARM
SHARE” ACESSÍVEL COM SUA

CONTA SNAP/EBT!
 

Para dúvidas e se inscrever,  envie um e-mail  para
BrightonFarmersMarket@abhealthcollab.org

O QUE É UM “Farm Share”? Um “Farm Share”, também
conhecido como CSA (Agricultura Apoiada pela
Comunidade) é uma caixa de frutas e vegetais recém-
colhidas e cultivadas localmente de uma fazenda local.
As frutas e legumes são pré-selecionados pela
fazenda e baseados no que está crescendo e
disponível nessa semana.

Use bit.ly/3EVIeqY para se cadastrar!!
 

2ª e 4ª Terças-feiras todos os meses, junho -
outubro 
Pegue na Igreja Congregacional (Rua Washington,
404) das 12h às 16h 
Várias variedades de frutas e vegetais cultivados
localmente recém-colhidos e selecionados pela
fazenda do Fazendeiro Dave em Dracut
$40/mês com SNAP (Usando apenas seus benefícios
HIP)

Detalhes: 

 


