তিস তিতি,
গর্ে নের
তকম গুয়োডোগসনো,
যলেঃ গর্ে নের
যিট্ অফ তনউ জোতসে

সাশ্রয়ী যিলথ কর্ারিজ। মানসম্পন্ন যসবা।

রিশুিা ও 65 বছরিি কমবয়সী পূর্ণবয়স্কিা
NJ ফেোতমতলসকয়োর হল NJ-এর অতধবোসীসদর জনে একটি সরকোরী অেেসোহোেেকৃয স্বোস্থ্েসসবো। এটি তবনোমূসলে বো কম খরসচ
মোনসম্পন্ন স্বোস্থ্ে যসবো প্রদোন কসর েোসক। NJ ফেোতমতলসকয়োর যপ্রোগ্রোসমর মসধে তসএইচআইতপ(CHIP), যমতডসকইড পতরবতধেয
জনগণ অন্তের্ুক্ত রসয়সছ।

রক রক আওতার্ুক্ত িরয়রছ?
NJ ফেোতমতলসকয়োর, যিসট্র চু তক্তবসল যহল ে প্ল্েোনগুতলর মোধেসম পূণে স্বোস্থ্েসসবো আওযো প্রদোন কসর, েোর মসধে রসয়সছেঃ

• ডোক্তোসরর তর্তজট্
• যপ্রসতিপশন
• লেোসবর যট্িগুতল

• এ ে - যর
• হোসপোযোসল
• যড ন্টো ল

র্তযে

কািা য াগয িরবনঃ

• চশমো
• মোনতসক স্বোস্থ্ে
• যেশেোতলসির

পতরসেবোগুতল
তর্তজট্

সবণ ারিক মারসক আয়
1 জানুয়ািী, 2017 অনু ায়ী

যে যকোন বয়সসর যেোগেযোসম্পন্ন NJ অতধবোসীরো NJ
ফেোতমতলসকয়োসরর জনে যেোগে হসয পোসরন। এর মসধে
তশশু, বোবো-মো, যত্বোবধোনকোরী আত্মীয় এবং
তনর্েরশীল তশশু নো েোকো পূণেবয়স্করো অন্তের্ুক্ত
রসয়সছন। এই যেোগেযোমোনটি আসবদনকোরীর
সোম্প্রতযকযম যফডোসরল ট্েোে তরট্োসনে তরসপোট্েকৃয
আয় ও পতরবোসরর আকোসরর উপর তনর্ের কসর
তনধেোতরয হয়। যসব, NJ ফেোতমতলসকয়োর যেে
েোচোইসয়র জনে যপ িোসবর ময অনেোনে উৎসগুতলও
বেবহোর করসয পোসর।তশশুসদর জনে আসয়র
যেোগেযোমোন পূণেবয়স্কসদর আসয়র যেোগেযোমোসনর
যচসয় যবশী রসয়সছ (সোরণী যদখুন)

আপনাি যেডারিল ট্যারে
রিরপাট্ণকৃত পরিবারিি আকাি ও মারসক আয়
পরিবারিি
আকাি*

রিশু
(বয়স 19-এর কম)

বাবা/মা (িা) ও একা
পূর্ণবয়স্ক (িা)
(বয়স 19-64)

গর্ণবতী মরিলা

1
2

$ 3,568
$ 4,805

$ 1,387
$ 1,868

প্র/ন
$ 2,775

3
4

$ 6,041
$ 7,278

$ 2,349
$ 2,829

$ 3,489
$ 4,203

5
6

$ 8,515
$ 9,751

$ 3,310
$ 3,791

$ 4,917
$ 5,631

$ 1,237

$ 481

$ 715

প্রসযেক অতযতরক্ত
সদসে

(যে যকোন
বয়সসর)

* বোবো/মো (রো) বো যত্ত্বোবধোয়ক(রো) এবং 21 বছসরর কম বয়সী সমস্ত রসক্তর সম্পসকে র সন্তোনরো
েোরো ট্েোসের উপর তনর্ে রশীল এবং যোর সোসে আপনোর বোতিসয বসবোসকোরী অনে যকোন ট্েোসের
উপর তনর্ে রশীল বেতক্তসক তবসবচনো কসর আপনোর পতরবোসরর আকোর তনধে োরণ করো হসব।

এরত কত খিচ িয়?
অসনক যলোসকর যেসেই NJ ফেোতমতলসকয়োসরর জনে যকোন
খরচই হয় নোেঃ যকোন মোতসক তপ্রতময়োম বো যকো-যপসমন্ট

তদসয হয় নো। উচ্চ আয়েুক্ত পতরবোরগুতলর যেসে যকো-যপসমসন্ট ও মোতসক তপ্রতময়োমগুতলর একটি স্লোইতডং যস্কল রসয়সছ।

আি রক যকান রবরিরনরেি িরয়রছ?
আসগ যেসক েোকো স্বোস্থ্েসমসেোগুতলর জনে এর উপর যকোন প্রর্োব পসর নো। যবশীর র্োগ যেসে, যেোগেযোমোন পোওয়োর জনে
তশশুসদরসক অন্তযেঃ 3 মোস যমতডকেোল বীমো ছোিো েোকসয হয়। যেসহযু বেতযিমগুতল রসয়সছ, যসজনে আপনোর েতদ যকোন প্রশ্ন
েোসক, NJ ফেোতমতলসকয়োর-যক কল করসয পোসরন।
পূণেবয়স্কসদরসক এর জনে যেোগে হসয হসল অবশেই অন্তযেঃ পোাঁচ বছসরর লীগেোল পোমেোসনন্ট যরতসসডন্ট িেোট্োস েোকসয হসব।
তশশু ও গর্েবযী মতহলোসদর যেসে যোরো যে যোতরসখই ইউ.এস.(U.S.)-এসয প্রসবশ করুন নো যকন, যোরো আইনোনুগ অতধবোসী
হসল যোর জনে যেোগে হসবন। ববধ কোগজপে ছোিো অতধবোসীসদর যেসে, যোসদর তশশুরো এর জনে যেোগে হসয পোসর, েতদ
যোসদর জন্ম ইউ.এস.(U.S.)-এসয হসয় েোসক।

রকর্ারব আরিা জানা

ারব?

আপতন এর জনে যেোগে তক নো যো জোনসয বো আসরো যসেের জনে, কল করুন বো

আমোসদর ওসয়বসোইসট্ আসুন।

1-800-701-0710

(বহুর্োেী অপোসরট্ররো উপলব্ধ আসছন)

TTY 1-800-701-0720

www.njfamilycare.org
অনলাইরন আরবদন করুন!

প্রসেোজে যফডোসরল যদওয়োনী অতধকোর সংিোন্ত আইনগুতল যমসন চসল এবং জোতয,
বণে, জোযীয়যো মূল, তলঙ্গ, বয়স বো অসোমসেেের তর্তিসয ববেমে কসর নো। আপতন
েতদ অনে র্োেোর্োেী হন, আপনোসক তবনোমূসলে র্োেো সহোয়যো পতরসেবোগুতল প্রদোন
করো হসব। 1-800-701-0710 (TTY: 1-800-701-0720) নম্বসর কল করুন।

(শ্রবণগয ঘোট্তয েোকো বেতক্তসদর জনে)

1-800-701-0710 (TTY: 1-800-701-0720)
NJFC-FS-0217

