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બાળકો અને 65થી ઓછી ઉંમરના પુખ્તો
NJ ફૅમિલીકેઅર એ NJના રહીશો માટે સાર્વજનિક ભંડોળ મેળવતું સ્વાસ્થ્ય કવરેજ છે . તે મફત અથવા ઓછા દરની ગુણવત્તાયુક્ત
સ્વાસ્થ્યસંભાળ પૂરી પાડે છે . NJ ફૅમિલીકેઅર કાર્યક્રમમાં CHIP, મૅડિકેડ અને મૅડિકેડ વિસ્તરણ વસ્તીઓનો સમાવેશ થાય છે .

કોને આવરી લેવામાં આવે છે ?
NJ ફૅમિલીકેઅર રાજ્ય દ્વારા કરારબદ્ધ સ્વાસ્થ્ય યોજનાઓ દ્વારા પૂરું સ્વાસ્થ્યસંભાળ કવરેજ આપે છે . NJ FamilyCare નીચેના
સહિતની મોટાભાગની સ્વાસ્થ્યસંભાળની જરૂરિયાતો આવરી લે છે :
• ડૉક્ટરની મુલાકાતો
• ઍક્સ-રે
• ચશ્માં
• પ્રીસ્ક્રિપ્શન્સ
• હૉસ્પિટલમાં ભરતી
• માનસિક સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ
• પ્રયોગશાળા પરીક્ષણો
• ડૅન્ટલ
• નિષ્ણાતની મુલાકાતો

કોણ લાયક છે :
કોઇપણ ઉંમરના લાયક NJ રહીશો NJ ફૅમિલીકેઅર માટે લાયક
હોઈ શકે છે . આમાં બાળકો, માતાપિતા, પાલક સંબંધીઓ
અને આશ્રિત બાળકો વિનાના પુખ્તોનો સમાવેશ થાય છે .
યોગ્યતા આવક અને ઘરના કદ પર આધારિત હોય છે જે
અરજદારના તાજે તર ફેડરલ ટેક્સ રિટર્નમાં નોંધાઈ હોય. જોકે,
NJ ફૅમિલીકેઅર માહિતીની ખરાઈ કરવા માટે પગારની રસીદો
જે વા અન્ય સ્રોતોનો ઉપયોગ કરી શકે છે . બાળકો માટે આવકની
યોગ્યતા પુખ્તો માટે આવકની યોગ્યતા કરતા વધારે હોય છે .
(જુ ઓ ચાર્ટ)

તેમાં કેટલો ખર્ચ થાય છે ?
ઘણાં લોકો માટે, NJ ફૅમિલીકેઅરમાં કોઇ ખર્ચ થતો નથી: કોઇ
માસિક પ્રીમિયમ અથવા સહ-ચૂકવણીઓ નહીં.
બાળકો ધરાવતા વધુ આવકના કુટુંબો માટે સહ-ચૂકવણીઓ અને
માસિક પ્રીમિયમ માટે સ્લાઈડિંગ સ્કેલ છે .

જાન્યુઆરી 1, 2018 પ્રમાણે મહત્તમ માસિક આવક
કુટબ
ું નું કદ અને તમારા ફૅડરલ ટેક્સ પર નોંધાયેલી માસિક આવક
કુટુંબનું કદ*

બાળકો
માતાપિતા અને ગર્ભવતી મહિલાઓ
(19થી ઓછી ઉંમર) અપરિણીત પુખ્તો (કોઇપણ ઉંમર)
(ઉંમર 19-64)

1

$ 3,592

$ 1,397

લાગુ નથી

2

$ 4,870

$ 1,893

$ 2,812

3

$ 6,148

$ 2,390

$ 3,550

4

$ 7,426

$ 2,887

$ 4,288

5

$ 8,704

$ 3,384

$ 5,026

6
પ્રત્યેક વધારાનો
સભ્ય

$ 9,982

$ 3,881

$ 5,764

$ 1,278

$ 497

$ 738

* તમારા કુટુંબનું કદ માતાપિતા અથવા પાલક(કો) અને જે ઓ કર આશ્રિત હોય તેવા 21થી ઓછી ઉંમરના
લોહીની સગાઈ ધરાવતા બધા બાળકો તેમજ તમારા ઘરમાં રહેતા અન્ય કર આશ્રિતની કુલ સંખ્યા
દ્વારા નક્કી કરવામાં આવી શકે છે .

શું કોઇપણ અંકુશો છે ?
પહેલેથી હાજર હોય તેવી સ્થિતિઓ લાયકાતને અસર કરતી નથી. મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, બાળકો લાયક સાબિત થઈ શકે તે માટે તેઓ
ઓછામાં ઓછા 3 મહિના માટે મેડિકલ વીમારહિત હોવા જોઈએ. અપવાદો હોવાને કારણે, તમને પ્રશ્ન હોય તો NJ ફૅમિલીકેઅરને કૉલ કરવો
જોઈએ.
પુખ્ત વ્યક્તિઓ લાયક સાબિત થઈ શકે તે માટે ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષ માટે કાનૂની કાયમી નિવાસી તરીકેનો દરજ્જો ધરાવતા હોવા જોઈએ.
બાળકો અને ગર્ભવતી સ્ત્રીઓ અમેરિકામાં તેમના પ્રવેશની તારીખ સાથે કોઇ સંબંધ વિના લાયક ગણાઈ શકે છે , જો તેઓ કાનૂની રહીશો હોય.
નોંધાયા ન હોય તેવા રહીશો માટે, તેમના બાળકો અમેરિકામાં જન્મ્યાં હોય તો લાયક હોઈ શકે છે .

વધુ માહિતી કેવી રીતે મેળવવી?
તમે લાયક છો કે નહીં તે શોધવા માટે અથવા વધુ માહિતી માટે કૉલ કરો અથવા અમારી વેબસાઈટની મુલાકાત લો.

www.njfamilycare.org
1–800–701–0710
(બહુ ભાષી ઑપરેટરો ઉપલબ્ધ છે )

TTY 1–800–701–0720
(બધિર વ્યક્તિઓ માટે)

ઑનલાઈન અરજી કરો!
NJ FamilyCare, લાગુ પડતા ફેડરલ નાગરિક અધિકાર કાયદાઓનું પાલન કરે છે અને
જાતિ, રંગ, રાષ્ટ્રીય મૂળ, લિંગ, વય અથવા અપંગતાને આધારે ભેદભાવ કરતું નથી. જો
તમે ગુજરાતી બોલતા હોવ તો ભાષા સહાય સેવાઓ તમારે માટે નિ:શુલ્ક ઉપલબ્ધ છે .
ફોન કરો 1-800-701-0710 (TTY: 1-800-701-0720).
NJFC-FS-GUJARATI-0218

