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13 de maio de 2020
Prezadas famílias das Escolas Públicas de Boston:
A partir deste mês, todas as famílias das Escolas Públicas de Boston (BPS) receberão assistência
financeira para alimentação devido à pandemia do COVID-19. Esses fundos estarão disponíveis em
um novo programa chamado Pandemic EBT (Transferência eletrônica de benefícios relacionados a
pandemia) ou P-EBT.
Como as BPS já oferecem refeições gratuitas a todos os alunos, todos os alunos das BPS são elegíveis
para receber fundos do P-EBT. Você receberá $5.70 por criança qualificada, por dia, por todos os
dias em que a escola permaneça fechada devido à pandemia, ou $28.50 por semana.
Se você não tiver um cartão EBT, receberá um cartão P-EBT pelo correio em maio no endereço
residencial registrado na escola do seu filho. Cada aluno matriculado nas BPS da família receberá
um cartão P-EBT exclusivo. Se já tiver um cartão EBT, os fundos serão adicionados à sua conta. O
cartão é válido por um ano inteiro e os fundos podem ser usados para adquirir alimentos em
comércios que aceitem benefícios SNAP (vale-refeição) (procure por avisos que digam “Aceitamos
EBT aqui”). As famílias não precisam usar os fundos do P-EBT. Para obter mais informações, acesse:
www.MAp-EBT.org ou entre em contato pelo e-mail food@boston.gov.
IMPORTANTE: O uso do cartão P-EBT não afeta o seu status de imigração do seu filho. As
regulamentações de cobrança pública não se aplicam a este programa.
Se não receber fundos até meados de maio ou caso tenha alguma dúvida, ligue para a Linha direta
FoodSource do Project Bread pelo número 800-645-8333. A Linha direta FoodSource está aberta a
todos os residentes de Massachusetts, com suporte disponível em 160 idiomas. Ligue para 800-6458333 para saber como pode obter apoio alimentar adicional para sua família durante esse período.
A cidade de Boston fornece refeições gratuitas para as famílias todos os dias da semana, que são
disponibilizadas em 65 locais pela cidade. As BPS possuem 17 locais com café da manhã e almoço
gratuitos, disponíveis para retirada, de segunda-feira a sexta-feira das 8h30 às 11h30. Você pode usar
o cartão P-EBT e continuar a pegar as refeições nos locais.
Por favor, continue mantendo um distanciamento social seguro e use uma máscara/cobertura para o
rosto quando sair de casa. Acesse bostonpublicschools.org/coronavirus para recursos e atualizações
adicionais. Sabemos que é um momento difícil e estamos aqui para apoiá-lo(a). Essas dificuldades
fortalecerão nossa comunidade desde que continuemos a fazer o melhor juntos.
Permaneça seguro(a) e saudável.
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