
Receberá a P-EBT se o seu aluno:
· Tiver recebido a P-EBT no passado,
· Qualifica-se para refeições gratuitas ou a preço reduzido no âmbito do Programa 
Nacional de Almoço Escolar (NSLP, na sua sigla em Inglês), ou

· Frequenta uma escola que dispõe de refeições escolares gratuitas para todos os 
alunos (Provisão de Elegibilidade Comunitária, CEP, na sua sigla em Inglês)* E

· Faltou à escola devido a razões relacionadas com a COVID. Exemplos incluem:
· O aluno teve COVID, teve de ser colocado em quarentena ou faltou à escola 

devido a sintomas semelhantes aos da COVID e/ou esteve à espera de um 
teste negative

· A escola do aluno foi temporariamente encerrada devido à aprendizagem à 
distância

*Neste momento todos os alunos recebem refeições escolares gratuitas devido às regras especiais no âmbito da COVID. 
Visite MAp-EBT.org para uma lista de escolas CEP. Contacte a sua escola para se candidatar ao Programa Nacional 
de Almoço Escolar (NSLP, na sua sigla em Inglês) se não recebeu a P-EBT no passado e a sua escola não é CEP.

A utilização da P-EBT e do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP, na sua sigla em Inglês) não tem 
impacto sobre si ou sobre o estatuto de imigração do seu filho. É seguro receber estes benefícios.

A P-EBT de Verão está a chegar. Mantenha o seu cartão.

Depende de quantos dias um aluno esteve fora da escola por razões 
relacionadas com a COVID:

Quanto é que eu
poderei receber?

· Os pagamentos da P-EBT estarão disponíveis a 25 de Maio (ausências de 
Setembro 2021 - Abril 2022), 25 de Junho (ausências de Maio) e 25 de Julho 
(ausências de Junho).

· Se já recebeu a P-EBT no passado, verifique o cartão da Transferência Eletrónica 
de Benefícios do Departamento de Assistência Transitória (DTA EBT, na sua sigla 
em Inglês) ou da P-EBT que já possui!

· Necessita de um novo cartão DTA EBT? Solicite um junto do DTA Connect, 
ligue 877-382-2363 ou dirija-se a um escritório do Departamento de 
Assistência Transitória (DTA, na sua sigla em Inglês)

· Necessita de um novo cartão P-EBT? Visite DTAConnect.com/pebt ou ligue 
877-382-2363 e prima 7

· Se for novo na P-EBT: verifique o seu correio quanto a um cartão P-EBT ou se 
receber benefícios DTA, verifique o seu cartão DTA EBT.

Nenhuma informação confidencial sobre ausências relacionadas com a COVID é partilhada com o estado relativamente à elegibilidade da P-EBT

P-EBT

1234 5601  2345  6789
MA Cardholder

MASSACHUSETTS

+16 ausências = $128/mês15 ausências = $71/mês1-5 ausências = $21/mês

Fundos Alimentares da Transferência Eletrónica de Benefícios Pandémicos 
(Pandemic EBT ou P-EBT, nas suas siglas em Inglês) para o Ano Letivo 2021-2022

Posso receber a P-EBT?

MAp-EBT.org • Linha de assistência do DTA 877-382-2363 (prima "7")

Obtenha mais dinheiro para alimentação mensal com o SNAP - até $835 para uma família 
de 4 pessoas! Poderá obter a P-EBT e o SNAP em simultâneo. MAp-EBT.org/SNAP

KEYLINE IS F.P.O.

Misuse of this EBT card is unlawful. To report fr
aud visit w

ww.usda.gov/oig/hotline.htm 

or call 1-800-424-9121. If f
ound return to Iowa Departm

ent of Human Services. For 

inquiries concerning your account please call th
e 24 hour customer service number 

or visit w
ww.connectebt.com. 

The USDA is an equal opportunity provider and employer.

NO SIGNATURE PAD

DO NOT WRITE YOUR PIN ON THIS CARD

Customer Service

1-888-979-9939P-EBT

1234 5601  2345  6789
MA Cardholder

MASSACHUSETTS

Como e quando irei
receber os fundos?


