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EBT da Pandemia (P-EBT) para o Ano Escolar 2020-2021

Quanto irei receber?

O que posso comprar?

Fundos Adicionais de Alimentos para alunos durante o COVID-19

Alunos Híbridos:
$58.60 por mês

Ajuda com P-EBT • MAp-EBT.org • DTA Linha de Assistência: 877-382-2363 - Opção “6”

Você receberá P-EBT, se você se 
qualifica para refeições gratuitas, 
ou a preço reduzido sob o 
Programa Nacional de Merenda 
Escolar E está em situação escolar 
híbrida ou totalmente remota.
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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

P-EBT fundos estão disponíveis 
para famílias independente da 
situação imigratória e não são 
considerados testes de 
cobrança pública

Verifique seu cartão: serão emitidos fundos para outubro & novembro no final de dezembro. P-EBT 

é uma Novidade para você? Verifique seu cartão ativado EBT ou cheque pelo correio em janeiro.

Alunos Totalmente Remotos:
$117.20 por mês

Como e quando irei receber os fundos?

“Recebi P-EBT no 
passado no meu 

cartão P-EBT:”

“Recebi P-EBT no passado 
no meu cartão DTA EBT”

“Sou novo no P-EBT”

Verifique seu cartão P-EBT para depósito de fundos no dia 25 de cada 
mês. Se você não tiver o cartão, solicite pelo site 
DTAConnect.com/PEBT.

Verifique seu cartão P-EBT para deposito de fundos no dia 25 de cada 
mês. Se você não tiver o cartão EBT, ligue para o número 
1-877-382-2363.

• Recebe SNAP e/ou TAFDC? Verifique seu cartão DTA EBT 
• Se não recebe SNAP e/ou TAFDC, espere seu cartão P-EBT pelo correio. 
Fique atento por uma carta do DTA pelo correio separadamente – 
Guarde-a para o código de identificação do cartão!
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Compre alimentos do tipo frutas, 
laticínios, pães, carnes/aves/peixes.
Use P-EBT em lojas que aceitam o 
SNAP, tipo supermercados e 
minimercados, e lojas virtuais 
como ALDI, Amazon ou Walmart.

Necessita de mais ajuda com alimentos?
Se você recebe P-EBT você provavelmente se 

qualifica para SNAP, fundos de alimentos 

mensais. Registre-se no DTAconnect.com.

Você também recebe refeições escolares do 

grab and go lanches. Encontre um local de 

distribuição pelo site  meals4kids.org.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pEBT_1pgflyer_print_(PT).pdf   1   1/7/21   10:08 AM


