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األطفال والكبار تحت عمر األطفال والكبار تحت عمر 6565 سنة سنة
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NJ FamilyCare هو برنامج تأمين صحي ممول من القطاع العام لسكان نيوجيرسي. يوفر البرنامج الرعاية الصحية مجاناً أو 
بتكلفة منخفضة. يشمل برنامج NJ FamilyCare برنامج التأمين الصحي لألطفال )CHIP( والسكان المشمولين في تغطية برنامجي 

Medicaid و Medicaid الموسعان. 

ماهو مشمول في التغطية؟
يقدم برنامج NJ FamilyCare تغطية رعاية صحية كاملة عن طريق برامج تأمين صحي تم التعاقد بها من قبل الوالية.

يغطي برنامج NJ FamilyCare معظم احتياجات الرعاية الصحية بما فيها:

د• النظارات• التصوير بأشعة اكس• زيارات األطباء  • خدمات عالج التوحُّ
• خدمات القِبالة المجتمعية• خدمات الصحة العقلية• المعالجة في المستشفى • األدوية الموصوفة 

•  المساعدة في تلبية • زيارات األخصائيين• صحة األسنان• الفحوصات المخبرية
متطلبات العناية الشخصية

من يؤهل:
سكان نيوجيرسي المؤهلين من كافة األعمار يمكن أن يؤهلوا 

لبرنامج NJ FamilyCare. يشمل 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 FamilyCare استخدام 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 FamilyCare شيئًا.
بالنسبة لألسر ذات الدخل المرتفع التي لديها أطفال، تُوجد قائمة 

متدرجة بالدفعات الخدماتية..
هل هناك أي قيود؟

يمكن لألوالد الذين تقل أعمارهم عن 19 عاماً التأهل للحصول على 
NJ FamilyCare بغض النظر عن وضع هجرتهم. يمكن للنساء الحوامل الموجودين بشكل قانوني التأهل بغض النظر عن تاريخ 

دخولهن الواليات المتحدة. بشكل عام، يجب أن يكون لدى البالغين المهاجرين وضع اإلقامة الدائمة القانونية في الواليات المتحدة 
لمدة خمس سنوات على األقل من أجل التأهل للحصول على NJ FamilyCare. يمكن لبعض المهاجرين البالغين التأهل إذا كانوا 

موجودين بشكل قانوني بغض النظر عن وقت دخولهم الواليات المتحدة. من األمثلة، الالجئين وطالبي اللجوء، وهناك أيضاً آخرون. 
كما يمكن تأهل المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 20 عاماً والموجودين بشكل قانوني إذا كان دخلهم منخفض جداً.

كيف تجد المزيد من المعلومات؟
لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً أو للحصول على المزيد من المعلومات، اتصل أو ادخل موقعنا االلكتروني.

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

!قدم طلبك عن طريق اإلنترنت
www.njfamilycare.org

تلتزم NJ FamilyCare بقوانين 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 
.)TTY: 711( 1-800-701-0710 أي تكلفة. اتصل بالرقم

 دخل األسرة الشهري األقصى 
اعتباراً من 1 يناير 2023

حجم األسرة والدخل الشهري كما ورد في كشف الضريبة الفدرالية.
النساء الحوامل
)في أي عمر(

الوالد/الوالدين والكبار 
غير المتزوجين

)في عمر 64-19 سنة(

األطفال
)تحت عمر 19 سنة(

حجم 
األسرة*

$ 2,491 $ 1,677 $ 4,314 1
$ 3,369 $ 2,268 $ 5,834 2
$ 4,247 $ 2,859 $ 7,355 3
$ 5,125 $ 3,450 $ 8,875 4
$ 6,004 $ 4,042 $ 10,396 5
$ 6,882 $ 4,633 $ 11,917 6

$ 879 $ 592 $ 1,521
كل عضو 

إضافي
*  يمكن تحديد حجم أسرتك عن طريق العدد اإلجمالي الذي يشمل الوالد )الوالدين( أو القائم )القائمين( 

بالرعاية، وجميع األطفال المتصلين بالدم تحت عمر 21 سنة والذين يعتبروا معالين في كشف 
الضرائب، وكذلك أي شخص آخر يقيم في منزلك  يعتبر معال  افي كشف الضرائب.


