িফিলপ িড. মারিফ,
গভনর্ র
িশলা ওয়াই. অিলভার,
েলঃ গভনর্ র
ে�ট অফ িনউ জািসর্

সা�য়ী েহল্থ কভােরজ। মানস�� েসবা।

িশশরা ও 65 বছেরর কমবয়সী পূণর্বয়�রা
NJ ফয্ািমিলেকয়ার হল NJ-এর অিধবাসীেদর জনয্ একিট সরকারী অথর্সাহাযয্কৃত �া�য্েসবা। এিট িবনামূেলয্ বা কম খরেচ
মানস�� �া�য্ েসবা �দান কের থােক। NJ ফয্ািমিলেকয়ার ে�া�ােমর মেধয্ িসএইচআইিপ(CHIP), েমিডেকইড পিরবিধর্ত
জনগণ অ�র্ ভু� রেয়েছ।

িক িক আওতাভু� রেয়েছ?
NJ ফয্ািমিলেকয়ার, ে�েটর চু ি�বেল েহল্থ �য্ানগিলর মাধয্েম পূণর্ �া�য্েসবা আওতা �দান কের, যার মেধয্ রেয়েছঃ

• ডা�ােরর িভিজট
• ে�সি�পশন
• লয্ােবর েট�গিল

• এ �- ের
• হাসপাতােল
• েড�া ল

ভিতর্

কারা েযাগয্ হেবনঃ

• চশমা
• মানিসক �া�য্
• ে�শয্ািলে�র

পিরেষবাগিল
িভিজট

সবর্ ািধক মািসক আয়
1 জানুয়ারী, 2018 তািরেখর িহেসেব

েয েকান বয়েসর েযাগয্তাস�� NJ অিধবাসীরা NJ
ফয্ািমিলেকয়ােরর জনয্ েযাগয্ হেত পােরন। এর মেধয্
িশশ, বাবা-মা, ত�াবধানকারী আত্মীয় এবং
িনভর্রশীল িশশ না থাকা পূণর্বয়�রা অ�র্ভু�
রেয়েছন। এই েযাগয্তামানিট আেবদনকারীর
সা�িতকতম েফডােরল টয্া� িরটােনর্ িরেপাটর্কৃত
আয় ও পিরবােরর আকােরর উপর িনভর্র কের
িনধর্ািরত হয়। তেব, NJ ফয্ািমিলেকয়ার তথয্
যাচাইেয়র জনয্ েপ �ােবর মত অনয্ানয্ উৎসগিলও
বয্বহার করেত পাের।িশশেদর জনয্ আেয়র
েযাগয্তামান পূণর্বয়�েদর আেয়র েযাগয্তামােনর
েচেয় েবশী রেয়েছ (সারণী েদখুন)

আপনার েফডােরল টয্াে�
িরেপাটর্ কৃ ত পিরবােরর আকার ও ম ািসক আয়
পিরবােরর
আকার*

িশশ
(বয়স 19-এর কম)

বাবা/মা (রা) ও একা
পূণর্বয়� (রা)
(বয়স 19-64)

1
2

$ 3,592
$ 4,870

$ 1,397
$ 1,893

�/ন
$ 2,812

3
4

$ 6, 148
$ 7,426

$ 2,390
$ 2,887

$ 3,550
$ 4,288

5
6

$ 8,704
$ 9,982

$ 3,384
$ 3,881

$ 5026
$ 5,764

$ 1,278

$ 497

$ 738

�েতয্ক অিতির�
সদসয্

গভর্বতী মিহলা
(েয েকান
বয়েসর)

* বাবা/মা (রা) বা ত�াবধায়ক(রা) এবং 21 বছেরর কম বয়সী সম� রে�র স�েকর্ র স�ানরা
যারা টয্াে�র উপর িনভর্ রশীল এবং তার সােথ আপনার বািড়েত বসবাসকারী অনয্ েকান টয্াে�র
উপর িনভর্ রশীল বয্ি�েক িবেবচনা কের আপনার পিরবােরর আকার িনধর্ারণ করা হেব।

এেত কত খরচ হয়?
অেনক েলােকর ে�ে�ই NJ ফয্ািমিলেকয়ােরর জনয্ েকান
খরচই হয় নাঃ েকান মািসক ি�িময়াম বা েকা-েপেম�

িদেত হয় না। উ� আয়যু� পিরবারগিলর ে�ে� েকা-েপেমে� ও মািসক ি�িময়ামগিলর একিট �াইিডং ে�ল রেয়েছ।

আর িক েকান িবিধিনেষধ রেয়েছ?
আেগ েথেক থাকা �া�য্সমসয্াগিলর জনয্ এর উপর েকান �ভাব পের না। েবশীর ভাগ ে�ে�, েযাগয্তামান পাওয়ার জনয্
িশশেদরেক অ�তঃ 3 মাস েমিডকয্াল বীমা ছাড়া থাকেত হয়। েযেহতু বয্িত�মগিল রেয়েছ, েসজনয্ আপনার যিদ েকান ��
থােক, NJ ফয্ািমিলেকয়ার-েক কল করেত পােরন।
পূণর্বয়�েদরেক এর জনয্ েযাগয্ হেত হেল অবশয্ই অ�তঃ পাঁচ বছেরর লীগয্াল পামর্ােন� েরিসেড� �য্াটাস থাকেত হেব।
িশশ ও গভর্বতী মিহলােদর ে�ে� তারা েয তািরেখই ইউ.এস.(U.S.)-এেত �েবশ করন না েকন, তারা আইনানুগ অিধবাসী
হেল তার জনয্ েযাগয্ হেবন। ৈবধ কাগজপ� ছাড়া অিধবাসীেদর ে�ে�, তােদর িশশরা এর জনয্ েযাগয্ হেত পাের, যিদ
তােদর জ� ইউ.এস.(U.S.)-এেত হেয় থােক।

িকভােব আেরা জানা যােব?
আমােদর ওেয়বসাইেট আসুন।

1-800-701-0710

(বহভাষী অপােরটররা উপল� আেছন)

আপিন এর জনয্ েযাগয্ িক না তা জানেত বা আেরা তেথয্র জনয্, কল করন বা

www.njfamilycare.org

অনলাইেন আেবদন করন!

�েযাজয্ েফডােরল েদওয়ানী অিধকার সং�া� আইনগিল েমেন চেল এবং জািত,
বণর্ , জাতীয়তা মূ ল , িল�, বয়স বা অসামেথর্ য্ র িভিত্তেত ৈবষময্ কের না। আপিন
যিদ অনয্ ভাষাভাষী হন, আপনােক িবনামূেলয্ ভাষা সহায়তা পিরেষবাগিল �দান
করা হেব। 1-800-701-0710 (TTY: 1-800-701-0720) ন�ের কল করন।

TTY 1-800-701-0720

(�বণগত ঘাটিত থাকা বয্ি�েদর জনয্)

1-800-701-0710 (TTY: 1-800-701-0720)
NJFC-FS-BENGALI-0218

