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গভনর 

িশলা ওয়াই. অিলভার. 

ল. গভনর 

ট অফ িনউ জািস 

িশ রা ও 65 বছেরর কমবয়সী পূণবয় রা 
NJ ফ ািমিলেকয়ার হেলা NJ-এর অিধবাসীেদর জন  এক ট সরকাির অথসাহায কৃত া েসবা। এ ট িবনামূেল  বা কম খরেচ 
মানস  া েসবা দান কের থােক। NJ ফ ািমিলেকয়ার া ােমর মেধ  িসএইচআইিপ (CHIP), মিডেকইড পিরবিধত 
জনগণ অ ভ  রেয়েছ। 

িক িক আওতাভ  রেয়েছ? 
NJ ফ ািমিলেকয়ার, েটর চ বেল হল্থ ান িলর মাধ েম পূণ া েসবা আওতা দান কের, যার মেধ  রেয়েছ: 

• ডা ােরর িভ জট • এ - র • চশমা • অ টজম পিরেষবা
• স পশন • হাসপাতােল ভিত • মানিসক া  পিরেষবা িল • কিমউিন ট দাই পিরেষবা
• ল ােবর ট িল • ড াল • শ ািলে র িভ জট • ব গত পিরচযা েয়াজনীয়তা সহায়তা

কারা যাগ  হেবন: 
যেকােনা বয়েসর যাগ তাস  NJ অিধবাসীরা NJ 

ফ ািমিলেকয়ােরর জন  যাগ  হেত পােরন। এর মেধ  িশ , 
বাবা-মা, ত াবধানকারী আ ীয় এবং িনভরশীল িশ  না 
থাকা পূণ বয় রা অ ভ  রেয়েছন। এই যাগ তামান ট 
আেবদনকারীর সা িতকতম ফডােরল ট া  িরটােন  
িরেপাটকৃ ত আয় ও পিরবােরর আকােরর উপর িনভর কের 
িনধািরত হয়। তেব NJ ফ ািমিলেকয়ার তথ  যাচাইেয়র জন  
প- ােবর মত অন ান  উৎস িলও ব বহার করেত পাের। 

িশ েদর জন  আেয়র যাগ তামান পূণ বয় েদর আেয়র 
যাগ তামােনর চেয় বিশ (সারণী দখুন)। 

এেত কত খরচ হয়? 
অেনক লােকর ে ই NJ ফ ািমিলেকয়ােরর জন  কান 
খরচই হয় না। 
উ  আয়যু  পিরবার িলর ে  কা- পেমে িলর 
এক ট াইিডং ল রেয়েছ। 

আর িক কান িিবিধেনষধ েরেয়ছ? 
19 বছেরর কম বয়সী িশশুরা তােদর অিভবাসন মযর্াদা 
িনিবর্েশেষ NJ FamilyCare-এর েযাগয্তা অজর্ন করেত

মািসক আয় 1 জানুয়াির, 2023 
তািরেখর িহেসেব 

পাের। ৈবধভােব অবস্থান করা গভর্বতী নারীরা যুক্তরােষ্টর্ পর্েবেশর তািরখ িনিবর্েশেষ েযাগয্তা অজর্ন করেত পােরন। 
সাধারণভােব, NJ FamilyCare-এর জনয্ েযাগয্তা অজর্েনর জনয্ অিভবাসী পর্াপ্তবয়স্কেদর কমপেক্ষ পাঁচ বছেরর জনয্ 
যুক্তরােষ্টর্ আইিন পর্িকর্য়ায় স্থায়ী বািসন্দার মযর্াদা থাকেত হেব। যুক্তরােষ্টর্ পর্েবেশর সময় িনিবর্েশেষ ৈবধভােব 
অবস্থান সােপেক্ষ িকছু পর্াপ্তবয়স্ক অিভবাসী েযাগয্ হেত পােরন। েযমন, উদব্াস্তু এবং আশর্য়পর্াথর্ীগণ, এছাড়া 
অনয্ানয্রাও রেয়েছন। ৈবধভােব অবস্থান করা এবং খুব সব্ল্প আয় উপাজর্নকারী 19 এবং 20 বছর বয়সী অিভবাসীরাও 
েযাগয্তা অজর্ন করেত পােরন।

িকভােব েআরা জানা যােব? আিপন এর জন  যাগ  িকনা তা জােনত বা েআরা েতথ র জন , কল ক ন বা আমােদর 
েওয়বসােইট আসুন। 

1-800-701-0710 (TTY: 711)
(ব ভাষী অপােরটর সুলভ রেয়েছ) 

অনলাইেন আেবদন ক ন! 
www.njfamilycare.org 

েযাজ  ফডােরল দওয়ানী অিধকার সং া  আইন িল মেন চেল এবং জািত, বণ, জাতীয়তা, িল , বয়স বা অসামেথ র িভি েত বষম  কের না। আপিন 
যিদ অন  ভাষাভাষী হন, আপনােক িবনামূেল  ভাষা সহায়তা সবা দান করা হেব। 800-701-0710(TTY: 711) ন ের কল ক ন। 

NJFC-FS-BENGALI-0223

আপনার ফডােরল ট াে  িরেপাটকৃত 
পিরবােরর আকার ও মািসক আয় 

পিরবােরর 
আকার* 

িশ  
(বয়স 19-এর 

কম) 

বাবা/মা (রা) ও 
একা 

পূণবয় (রা) 

(বয়স 19-64) 

গভবতী 
মিহলা 
( যেকােনা 
বয়েসর) 

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

েত ক অিতির  
সদস  

$1,521 $592 $879

* *বাবা/মা (রা) বা ত াবধায়ক (রা) এবং 21 বছেরর কম বয়সী সম  রে র স েকর
স ানরা যারা ট াে র উপর িনভরশীল এবং তার সােথ আপনার বািড়েত বসবাসকারী অন  
কান ট াে র উপর িনভরশীল ব েক িবেবচনা কের আপনার পিরবােরর আকার 

িনধারণ করা হেব। 

সা য়ী হল্থ কভােরজ। মানস  সবা। 




