
PARA CRIANÇASPARA CRIANÇAS  
NA ESCOLA DE PANA ESCOLA DE PA

P-EBTP-EBT

E Estão inscritos no programa de Refeições Escolares Gratuitas e de Preço Reduzido

Tiveram uma perturbação no aprendizado presencial relacionada à COVID (tais como
ausências de 5 dias seguidos ou de encerramento de salas de aula).

Os estudantes são elegíveis para a P-EBT no ano letivo de 2021-22, se eles: 

      E

A P-EBT (Transferência de Benefícios Eletrônica Pandêmica) fornece às famílias
dinheiro para comprar alimentos para compensar as refeições escolares perdidas

devido à COVID. 

Os benefícios da P-EBT serão colocados em seu cartão SNAP EBT ou no cartão P-EBT do ano
passado. Se sua criança for recentemente elegível e não estiver no SNAP, você receberá pelo

correio um cartão P-EBT. Se você não tiver um cartão P-EBT do ano passado, você pode solicitar
um através do portal. 

 
Veja do outro lado as dicas para a solução de problemas.

Você pode ver se sua criança tinha direito a um benefício e, em caso afirmativo, qual o
seu valor.
O portal apenas mostra detalhes para pagamentos que começaram a ser feitos. No site
existem 3 períodos de pagamento para o ano letivo de 2021-22: 

Pagamento 1: Cobre refeições perdidas de setembro-novembro de 2021: os
benefícios foram afixados em cartões no final de junho.
Pagamento 2: Cobre refeições perdidas de Dezembro-Fevereiro de 2022: os
benefícios começaram a postar para os cartões em meados de Julho.
Pagamento 3: Cobre refeições perdidas de Março a Maio de 2022: os benefícios
serão iniciados para postar algum tempo em Agosto. 

Verifique se seu filho está recebendo um subsídio da P-EBT visitando o
portal dos pais* no cutt.ly/pebtportal 

Aviso: o portal não é compatível com celulares. 

https://cutt.ly/pebtportal


Para mais informações, visite:  

justharvest.org/pebt-faq       

Ligue para a linha direta da P-EBT no 1-877-343-0179. Tenha as seguintes informações
na mão quando ligar:

Nomes das suas criança(s) 
Data(s) de nascimento da(s) criança(s)
Escola ou distrito escolar que frequentam
Número de telefone de contato 
Endereço de e-mail de contato
Endereço atual para correspondência
Uma breve descrição da questão 
Os dias específicos em que sua criança estava fora da escola devido à COVID-19.

Envie uma consulta através do Formulário de Consulta P-EBT do DHS em
https://tinyurl.com/PEBTproblemPA. Por favor, preencha o máximo de informações
possíveis no formulário.

O que fazer se houver algum problema:
Se houvesse um problema com o benefício P-EBT da sua criança, você pode: 

Você ainda pode obter refeições de verão E receber P-EBT.
O recebimento da P-EBT não afeta o status de imigração.
Receber assistência médica e alimentar não afeta a situação imigratória

       Lembre-se!         

        E se sua criança não estiver inscrita para as refeições
escolares?      

A PA está trabalhando para que seu plano de verão P-EBT seja aprovado pelo USDA e
pretende emitir esses benefícios no outono
Se você não se inscreveu para as Refeições Gratuitas ou de Preço Reduzido (FRP),
você não poderá receber os benefícios de volta. MAS ainda vale a pena aplicar! 
Preencha uma solicitação com sua escola ou em: compass.state.pa.us o mais rápido
possível. Se você se inscrever até 31 de agosto, você pode ser elegível para receber o
pagamento da P-EBT de verão neste outono.

http://www.justharvest.org/pebt-faq
http://www.justharvest.org/pebt-faq
https://tinyurl.com/PEBTproblemPA
https://www.compass.state.pa.us/compass.web/Public/CMPHome

