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Prezadas Famílias RPS,
Todos os alunos em nosso sistema de Escolas Públicas de Revere receberão fundos do EBT Pandêmico (P-EBT)
para o ano letivo de 2020-2021 para ajudar na compra de alimentos. Os fundos do P-EBT podem ser usados para
ajudar na compra de alimentos saudáveis para seu aluno e familiares. É importante permanecer saudável,
especialmente durante a pandemia de COVID-19, e queremos fornecer apoio de todas as maneiras que pudermos.
Por favor, consulte as informações e as perguntas mais frequentes (abaixo):

Quanto vou receber?
● Os alunos em uma situação de aprendizado totalmente remoto receberão $ 117,20 por mês.

Como vou receber fundos P-EBT para outubro e novembro?
● Os fundos para outubro e novembro serão emitidos em UMA emissão.
● Eu recebi P-EBT no passado: você receberá fundos em seu cartão EBT ou P-EBT no final de dezembro.
● Sou novo no P-EBT: Se você obtiver SNAP e/ou TAFDC, procure fundos a serem adicionados ao cartão
DTA EBT que você já possui. Se você não obteve SNAP e/ou TAFDC, procure uma carta e um cartão
DTA pelo correio em meados de janeiro.

Como vou conseguir fundos P-EBT em 2021?
● Eu obtive P-EBT no passado em um cartão P-EBT:
○ A partir de janeiro, verifique se há fundos no seu cartão P-EBT no dia 25 de cada mês para o resto do ano letivo.
● Eu obtive P-EBT no passado em meu cartão DTA EBT:
○ A partir de janeiro, verifique se há fundos em seu cartão EBT no dia 25 de cada mês para o resto do ano letivo.
● Se você é novo no P-EBT:
○ Se você receber SNAP e/ou TAFDC, verifique se há fundos em seu cartão DTA EBT.
○ Se você NÃO obtiver SNAP e/ou TAFDC, receberá uma carta pelo correio do DTA. Você também receberá um
cartão P-EBT pelo correio em um envelope diferente. GUARDE A CARTA ATÉ QUE RECEBA E

ATIVE O CARTÃO.


A carta tem o número do caso de seus alunos que você precisa para inserir o PIN no cartão.

Os fundos serão adicionados ao seu cartão no dia 25 de cada mês para o mês anterior.
● Exemplo: os fundos do P-EBT de fevereiro serão baseados na situação de aprendizagem dos alunos em janeiro.

Já não tem o seu cartão P-EBT?
● Solicite a substituição do cartão no DTAconnect.com/pebt. Se você precisar de um novo cartão EBT, ligue
para a DTA em 1-877-382-2363. Se você precisar de ajuda para obter um novo cartão, entre em contato
com a(s) escola(s) do seu aluno.
IMPORTANTE: o uso do P-EBT não afeta o seu status de imigração ou do seu aluno. A regra de
cobrança pública não se aplica a este programa.

Precisa de mais ajuda alimentar?
● Você recebe refeições escolares GRATUITAS em qualquer uma de nossas escolas primárias às terças e
sextas-feiras das 10h30 às 13h30.
● Se você é elegível para P-EBT, provavelmente também é elegível para SNAP, fundos de alimentação
mensais contínuos. Verifique sua elegibilidade e inscreva-se em DTAConnect.com.
● Encontre um local perto de você em www.meals4kids.org/find-meal-site.
Obtenha ajuda: visite MAp-EBT.org ou entre em contato com a escola do seu aluno para obter mais informações.
Atenciosamente,
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