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Inscrever/Saber mais: 

Verifique o seu cartão de EBT do SNAP no dia 25 de março para ver se os fundos do P-EBT foram colocados no cartão.

No início de abril, aguarde um pagamento único especial para o período de outubro a janeiro. 

EBT da Pandemia (P-EBT)

Fundos para alimentação para crianças de 0-5 anos de idade no SNAP

Vou receber um P-EBT?
Você receberá o P-EBT, se tiver um bebê ou criança de 0-5 
anos de idade E sua família receber benefícios do SNAP.

Como e quando vou receber um 
P-EBT para crianças de 0-5 
anos de idade no SNAP?

Verifique o seu cartão de EBT do SNAP e veja se, no dia 25 de 
cada mês, foram depositados os fundos relativos ao mês anterior. 

Mais informações:
•As crianças que se qualificarem receberão ou $68,20 (aprendizagem  híbrida) ou 

$136,40 (aprendizagem completamente remota) por mês. O valor é baseado em se 
A MAIORIA dos alunos em idade escolar que recebem o P-EBT encontra-se em uma 
situação de aprendizagem híbrida ou completamente remota a cada mês

•Você pode usar os fundos do P-EBT e também buscar alimentos nos centros de 
distribuição de refeições escolares “grab and go” (Pegue e Leve)

Não tem SNAP? Inscreva-se!
Inscreva-se no SNAP para receber dinheiro para alimentação mensalmente - e receba o P-EBT, se você se qualificar.  

� Durante a COVID, os fundos mensais do SNAP são mais altos!  Por exemplo, se você recebe o 
SNAP para uma família de 3 pessoas, receberá $616 por mês - $782 para uma família de 4 pessoas!

� O SNAP recebido em nome de outras pessoas (como seu filho cidadão) NÃO é 
considerado em um teste de encargo público.

� O SNAP está aqui para as famílias, a qualquer hora - durante a pandemia e 
depois dela

� Muitas regras mudaram por causa da COVID-19 e é mais fácil inscrever-se 
agora


