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NJ FamilyCare از بودجه عمومی تمویل گردیده پوشش بیمٔه صحی برای ساکنان نیوجرسی است. این خدمات صحی رایگان یا کم خرج را در 
اختیار عموم قرارمی دهد. برنامه NJ FamilyCare شامل چیپ ،مدیکید و جمعیت در حال گسترش میدیکید است.

چه چیزهایی تحت پوشش قرار می گیرند؟
NJ FamilyCare پوشش کامل مراقبت های صحی را از طریق برنامه های صحی که توسط مقام ایالت عقد می شوند، ارائه می دهد.

NJ FamilyCare بیشتر نیازهای مراقبت های صحی را برآورده می سازد:

• خدمات اوتیسم• عینک چشم• اکسری• مراجعه به داکتر 

• خدمات قابله• خدمات صحت روانی• خدمات داخل بستر در شفاخانه • نسخه ها 
•  کمک در نیازهای مراقبت شخصی• مراجعه به متخصص• مراقبت دندان• معاینات البراتواری

کسانی که واجد شرایط هستند:
 ساکنان واجد شرایط ایالت نیوجرسی در هر سن و سال می توانند واجد 

شرایط NJ FamilyCare باشند. این شامل کودکان، والدین، خویشاوندان مراقبت 
کننده و بزرگساالن بدون عائله می شود. واجد شرایط بودن به درآمد و تعداد 

اعضای خانواده که در آخرین اظهارنامه مالیاتی فدرال متقاضی گزارش شده 
است، بستگی دارد. با این حال، NJ FamilyCare می تواند برای تأیید اطالعات 
از منابع دیگری همچو حق الزحمه های پرداختی استفاده کند. معیار درآمد برای 

کودکان بیشتر از معیار درآمد بزرگساالناست. )به جدول مراجعه کنید(

مصرف آن چقدر است؟
 NJ FamilyCare برای بسیاری از مردم هیچ مصارفی را دربر نخواهد 

داشت. برای خانواده ها دارای درآمد باال و اطفال، مقیاس تدریجی برای 
پرداخت های ضمنی وجود دارد.

آیا کدام محدودیت هایی وجود دارند؟

اطفال زیر 19 سال بدون در نظرداشت وضعیت مهاجرت شان می توانند 
واجد شرایط NJ FamilyCare باشند. زنان حامله دار که به طور قانونی حضور دارند، صرف نظر از تاریخی که وارد ایاالت متحده شده 

اند، می توانند واجد شرایط باشند. به طور کلی، بزرگساالن مهاجر باید حداقل به مدت پنج سال اقامت دائم قانونی در ایاالت متحده داشته 
باشند تا بتوانند برای NJ FamilyCare واجد شرایط باشند. برخی از بزرگساالن مهاجر در صورت حضور قانونی، صرف نظر از اینکه 
چه زمانی وارد ایاالت متحده شده اند، می توانند واجد شرایط باشند. مثال های آن پناهندگان و مهاجرین و کسان دیگر هستند. مهاجران 19 

و 20 ساله که به طور قانونی حضور دارند و درآمد بسیار کمی دارند نیز می توانند واجد شرایط باشند.

معلومات بیشتر را چطور میتوان دریافت کرد؟
برای کسب اطالع از اینکه آیا شما واجد شرایط هستید یا کسب معلومات بیشتر، زنگ بزنید یا به وبسایت ما مراجعه کنید.

NJ FamilyCare با قوانین فدرال حقوقی مدنی مطابقت دارد و به تبعیض براساس نژاد، رنگ پوست کشور اصلی، جنس سن یا معلولیت قایل نمیباشد،اگر به زبان دیگری صحبت می 
TTY: 711کنید خدمات کمکی زبان بطوررایگان برای شما فراهم ساخته خواهد شد، 1-800-701-0710 )                (.

اطفال و بزرگساالن زیر سن اطفال و بزرگساالن زیر سن 6565 سالگی سالگی

.

1-800-701-0710 (tty:711)
)اپراتور های چند زبانه موجود است(

آنالین عریضه کنید!
www.njfamilycare.org

 حداکثر درآمد ماهانه 
سر از 1 جنوری 2023

تعداد اعضای خانواده و درآمد ماهانه گزارش شده
 در مورد مالیات فدرال تان

خانم های حامله
)هر سن(

والدین و بزرگساالن مجرد
)بین سنین 19-64(

اطفال
)زیر سن 19 سال(

خانواده
تعداد 

اعضاء*
$ 2491 $ 1677 $ 4314 1
$ 3369 $ 2268 $ 5834 2
$ 4247 $ 2859 $ 7355 3
$ 5125 $ 3450 $ 8875 4
$ 6004 $ 4042 $ 10396 5

$ 6882 $ 4633 $ 11917 6

$ 879 $ 592 $ 1521 هر عضو 
بالغ فامیل

* تعیین کننده تعداد اعضای خانواده شما ممکن تعداد مجموعی والدین یا سرپرست 
)سرپرستان( و همه اطفال نسبی زیر 21 سال که از لحاظ مالیات وابسته به والدین یا 

سرپرست باشند و همچنین سایر افراد که از لحاظ مالیات وابسته باشند و در خانه شما 
زندگی می کنند، باشد.




