Fundos P‐EBT para o ano letivo de 2020‐2021

Olá Famílias de Brookline,
Os alunos elegíveis para refeições gratuitas ou a preço reduzido na nossa escola receberão fundos
Pandemic EBT (P‐EBT) ao longo do ano letivo de 2020‐2021. Os fundos da P‐EBT podem ser utilizados
para ajudar a comprar alimentos saudáveis para o seu aluno e família. É importante permanecerem

saudáveis, especialmente durante a pandemia da COVID‐19.
Quanto é que vou receber?

● Os alunos elegíveis numa situação de aprendizagem totalmente à distância receberão
$117.20 por mês.
● Os alunos elegíveis numa situação de aprendizagem híbrida receberão $58.60 por mês.
● Os alunos que frequentam a escola quer a tempo parcial quer a tempo inteiro não são
elegíveis para a P‐EBT.
Como é que receberei a P‐EBT referentes a Outubro e Novembro?
● Os fundos de Outubro e Novembro serão emitidos numa ÚNICA emissão.
● Recebi a P‐EBT no passado: Os fundos serão adicionados ao seu cartão de Transferência
Eletrónica de Benefícios (EBT) ou P‐EBT no final de Dezembro.
● É a primeira vez que recebo a P‐EBT: Se recebe o Programa de Assistência Nutricional
Suplementar (SNAP) e/ou Ajuda Transitória às Famílias com Crianças Dependentes (TAFDC),
verifique se existem fundos a adicionar ao cartão DTA EBT (Departamento de Assistência
Transitória) que já possui. Se não receber o SNAP e/ou TAFDC, aguarde pelo envio via correios
de uma carta e de um cartão do DTA em meados de Janeiro.
Como irei obter fundos P‐EBT em 2021?
● Recebi a P‐EBT no passado num cartão P‐EBT: A partir de Janeiro, verifique os fundos do seu
cartão P‐EBT no dia 25 de cada mês para o resto do ano letivo.
● Recebi a P‐EBT no passado no meu cartão DTA EBT: A partir de Janeiro, verifique os fundos do
seu cartão EBT no dia 25 de cada mês para o resto do ano letivo
● Se é a primeira vez que recebe a P‐EBT:
○ Se recebe o SNAP e/ou TAFDC, verifique os fundos do seu cartão DTA EBT.
○ Se NÃO recebe o SNAP e/ou TAFDC, receberá uma carta do DTA pelo correio. Receberá
também um cartão P‐EBT pelo correio num envelope diferente. GUARDE A CARTA ATÉ
QUE TENHA RECEBIDO O CARTÃO E ATRIBUÍDO UM CÓDIGO PIN. A carta tem o
número de processo do seu aluno e irá necessitar deste para atribuir um código PIN ao
cartão.

Todos os meses, os fundos serão adicionados ao seu cartão no dia 25 de cada mês relativamente ao mês
anterior. Exemplo: os seus fundos P‐EBT de Fevereiro serão baseados na situação de aprendizagem do
seu aluno em Janeiro.
Já não tem o seu cartão P‐EBT?
Solicite um cartão de substituição em DTAconnect.com/pebt. Se necessitar de ajuda para obter um novo
cartão, contacte o Departamento de Serviços Alimentares da Brookline. Se necessitar de um novo cartão
EBT, contacte o DTA através do número 1‐877‐382‐2363.
IMPORTANTE: A utilização da P‐EBT não tem impacto em si ou no estatuto de imigração do seu aluno.
A regra de "public charge" (encargo público) não se aplica a este programa.
Necessita de mais ajuda alimentar?
● Se for elegível para a P‐EBT, é provável que seja elegível para o SNAP, fundos alimentares
mensais continuados. Verifique a sua elegibilidade e candidate‐se em DTAconnect.com.
● Também pode recolher refeições escolares GRATUITAS na escola ou em locais de recolha
remota. Encontre um local perto de si em www.meals4kids.org/find‐meal‐site.
Obter ajuda: visite MAp‐EBT.org ou Departamento de Serviços Alimentares
Atenciosamente,
Departamento de Serviços Alimentares da PSB

