Philip D. Murphy,
الحاكم
Sheila Y. Oliver,
نائبة الحاكم
والیة نیو جیرسي

تغطية صحية بأسعار معقولة .رعاية ذات جودة

األطفال والكبار تحت عمر  65سنة
 NJ FamilyCareهو برنامج تأمين صحي ممول من القطاع العام لسكان نيوجيرسي .يوفر البرنامج الرعاية الصحية مجانا ً أو
بتكلفة منخفضة .يشمل برنامج  NJ FamilyCareبرنامج التأمين الصحي لألطفال ( )CHIPوالسكان المشمولين في تغطية برنامجي
 Medicaidو  Medicaidالموسعان.
ماهو مشمول في التغطية؟
يقدم برنامج  NJ FamilyCareتغطية رعاية صحية كاملة عن طريق برامج تأمين صحي تم التعاقد بها من قبل الوالية.
يغطي برنامج  NJ FamilyCareمعظم احتياجات الرعاية الصحية بما فيها:
• زيارات األطباء
• األدوية الموصوفة
• الفحوصات المخبرية

• التصوير بأشعة اكس
• المعالجة في المستشفى
• صحة األسنان

• النظارات
• خدمات الصحة العقلية
• زيارات األخصائيين

من يؤهل:
سكان نيوجيرسي المؤهلين من كافة األعمار يمكن أن يؤهلوا
لبرنامج  .NJ FamilyCareيشمل هذا األطفال والوالدين واألقرباء
القائمين بالرعاية والكبار الذين ليس لديهم أطفال معالين .يستند
التأهيل على دخل األسرة وحجمها كما أبلغ عنه في كشف الضريبة
الفدرالية األخير المقدم من قبل طالب التأمين .ولكن ،بإمكان برنامج
 NJ FamilyCareاستخدام إثباتات أخرى مثل أرومة الشيك للتأكد
من المعلومات .تأهيل الدخل لألطفال هو أعلى من تأهيل الدخل
للكبار( .راجع الجدول)
ما هي التكلفة؟
بالنسبة للعديد من األشخاص ،لن تكلف  NJ FamilyCareشيئًا.
بالنسبة لألسر ذات الدخل المرتفع التي لديها أطفال ،تُوجد قائمة
متدرجة بالدفعات الخدماتية..
هل هناك أي قيود؟

• خدمات عالج التوحُّ د
• خدمات القِبالة المجتمعية
• المساعدة في تلبية
متطلبات العناية الشخصية

دخل األسرة الشهري األقصى
اعتباراً من  1يناير 2022
حجم األسرة والدخل الشهري كما ورد في كشف الضريبة الفدرالية.
الوالد/الوالدين والكبار النساء الحوامل
األطفال
حجم
(في أي عمر)
غير المتزوجين
األسرة* (تحت عمر  19سنة)
(في عمر  19-64سنة)
غير مطبق
$ 1,563
$ 4,021
1
$ 3,128
$ 2,106
$ 5,417
2
$ 3,935
$ 2,649
$ 6,814
3
$ 4,741
$ 3,192
$ 8,210
4
$ 5,547
$ 3,735
$ 9,606
5
$ 6,354
$ 4,277
$ 11,003
6
كل عضو
$ 807
$ 543
$ 1,397
إضافي
*يمكن تحديد حجم أسرتك عن طريق العدد اإلجمالي الذي يشمل الوالد (الوالدين) أو القائم (القائمين)
بالرعاية ،وجميع األطفال المتصلين بالدم تحت عمر  21سنة والذين يعتبروا معالين في كشف
الضرائب ،وكذلك أي شخص آخر يقيم في منزلك يعتبر معال افي كشف الضرائب.

ال تؤثر الشروط الموجودة مسبقًا على األهلية.
يجب أن يتمتع البالغون بوضع اإلقامة الدائمة القانونية لمدة خمس سنوات على األقل ليكونوا مؤهلين .يُمكن لألطفال والنساء
الحوامل ،بغض النظر عن تاريخ دخولهم إلى الواليات المتحدة ،أن يكونوا مؤهلين إذا كانوا مقيمين بشكل قانوني .بالنسبة
للمقيمين غير المسجلين ،قد يكون أطفالهم مؤهلين إذا كان لديهم وضع هجرة صالح أو ولدوا في الواليات المتحدة.
كيف تجد المزيد من المعلومات؟
لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً أو للحصول على المزيد من المعلومات ،اتصل أو ادخل موقعنا االلكتروني.

!قدم طلبك عن طريق اإلنترنت
www.njfamilycare.org
تلتزم  NJ FamilyCareبقوانين الحقوق المدنية السارية وال تميز على أساس العرق
أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو السن أو اإلعاقة .إذا كنت تتحدث العربية،
تتوفر لك خدمات المساعدة اللغوية دون تحملك أي تكلفة .اتصل بالرقم 1-800-701-
.)TTY: 711( 0710
NJFC-FS-ARABIC-0222

)1-800-701-0710 (TTY: 711
(يتوفر لدينا موظفون يتكلمون عدة لغات)

