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Perguntas Frequentes (FAQs) sobre o Pandemic-EBT (P-EBT) de cuidados 
infantis  

e P-EBT de cuidados infantis de verão (**Novo) 

Ano letivo de 2021-2022 (5 de agosto de 2022)  

 

  
P1: O que é o P-EBT de cuidados infantis?  
R: É um benefício alimentar temporário aprovado pelo governo federal para ajudar as famílias com 
crianças menores de 6 anos durante a pandemia de COVID-19.  

  
P2: Quem é elegível para os benefícios do P-EBT de cuidados infantis?  
R: Famílias em Vermont que recebem benefícios 3SquaresVT com crianças menores de seis anos. Os 
benefícios do P-EBT de cuidados infantis serão emitidos para cada mês a partir de setembro de 2021 até 
junho de 2022 para as famílias elegíveis.  

  
P3: Quanto é o benefício do P-EBT de cuidados infantis?  
R: O benefício do P-EBT de cuidados infantis é de US$ 32,31 por criança por mês para setembro de 2021 
- janeiro de 2022. A taxa para fevereiro - junho de 2022 é US$ 33,55 por criança por mês.  

  
P4: Quanto é o benefício do P-EBT de cuidados infantis de verão?  
R: O benefício total para o P-EBT de cuidados infantis de verão é US$ 391 por criança. Ao contrário do 
benefício mensal regular de cuidados infantis, o benefício do P-EBT de cuidados infantis de verão é um 
benefício único e fixo que cobre ambos os meses de verão de julho e agosto. 

  
P5: Quando o P-EBT de cuidados infantis será emitido?  
R: A primeira rodada de benefícios (para setembro de 2021 a janeiro de 2022) será emitida no começo 
de junho de 2022. As crianças elegíveis para o benefício do P-EBT de cuidados infantis receberão um 
pagamento para os meses de setembro a janeiro para cada mês em que a família recebeu os benefícios 
do 3SquaresVT. 
 
Os benefícios para fevereiro de 2022 a junho de 2022 serão emitidos em setembro.  
 
O pagamento do P-EBT de cuidados infantis de verão será feito em setembro para as famílias elegíveis 
para o 3SquaresVT em julho. Para as famílias com elegibilidade para o 3SquaresVT a partir de agosto, o 
benefício do P-EBT de cuidados infantis de verão será pago em outubro. Estas datas estão sujeitas a 
alterações, então continue a verificar este site para obter as Perguntas Frequentes (FAQs) atualizadas. 

  
P6. Como eu sei se a minha família é elegível?  
R: A Divisão de Serviços Econômicos (ESD) determinará se seu filho é elegível, com base nos critérios 
acima. Se você for elegível, receberá uma carta da ESD que explica como e quando você obterá o 
benefício.  
P7: Se formos elegíveis, como receberemos esses benefícios?  
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R: Os benefícios do P-EBT de cuidados infantis são emitidos no cartão EBT que foi emitido para a sua 
família para seu benefício 3SquaresVT. 

  
P8: A guarda do meu filho é dividida entre duas famílias. Quem recebe o benefício?  
R: O benefício será enviado ao adulto listado como “chefe da família” no 3SquaresVT pelo ESD.  

  
P9: O que posso comprar com esse benefício?  
R: Consulte a lista de itens alimentícios elegíveis no site da USDA.  

  
P10: Onde posso usar meu cartão EBT?  
R: Você pode usá-lo para comprar alimentos em qualquer lugar que aceite o cartão 3SquaresVT. Isso 
inclui mercearias, supermercados, lojas de conveniência e muitas feiras de produtores em Vermont. 
Saiba mais sobre o EBT na página do EBT.  

  
P11: Eu não tenho filhos em cuidados infantis. Também recebo esse benefício?  
R: Sim. Todas as crianças menores de seis anos e que estão recebendo o 3SquaresVT são elegíveis.  

  
P12: Tenho outros filhos maiores de seis anos. Eles são elegíveis para os benefícios do P-EBT de 
cuidados infantis?  
R: Não. O benefício só está disponível para crianças que estão recebendo o 3SquaresVT e têm menos de 
seis anos de idade. Para maiores informações sobre os benefícios disponíveis para crianças em idade 
escolar, consulte as Perguntas Frequentes (FAQs) do P-EBT Escolar.  

  
P13: E se eu não quiser este benefício?  
R: A participação é voluntária. Se você optar por não participar, não utilize os benefícios extras emitidos 
em seu cartão 3SquaresVT EBT.  

  
P14: Os benefícios do P-EBT expiram se não forem gastos? 

R: Sim. Os benefícios do P-EBT expiram se o cartão não for usado em 274 dias. 
 

P15: Eu tenho mais perguntas. Como eu posso saber mais?  
R: Vá para https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT ou ligue para 1-800-479-6151, opção 7, para 
mais informações.  
 
 
 
 
 
  

 


