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NJ િૅલમિીકેઅર એ NJના રહીશો માટે ર્ાવ્નજલનક ભંડોળ મેળવ્ું સવાસ્થય કવરેજ છે. ્ે મિ્ અથવા ઓછા દરની ગુણવત્ાયુક્ 
સવાસ્થયર્ંભાળ પયૂરી પાડે છે. NJ િૅલમિીકેઅર કાય્નક્રમમાં CHIP, મૅફડકેડ અને મૅફડકેડ લવસ્રણ વસ્ીઓનો ર્માવેશ થાય છે.

કોને આવરી િેવામાં આવે છે?કોને આવરી િેવામાં આવે છે?
NJ િૅલમિીકેઅર રાજય દવારા કરારબદ્ધ સવાસ્થય યોજનાઓ દવારા પયૂરં સવાસ્થયર્ંભાળ કવરેજ આપે છે. NJ FamilyCare નીચેના 
ર્લહ્ની મોટાભાગની સવાસ્થયર્ંભાળની જરૂફરયા્ો આવરી િે છે:

 • ડૉકટરની મુિાકા્ો  • ઍકર્-રે  • ચશમાં • ઓટીઝમ ર્ેવાઓ
 • પ્ીલસક્રપશનર્  • હૉલસપટિમાં ભર્ી  • માનલર્ક સવાસ્થય ર્ેવાઓ • ર્મુદાય ડયૂિા ર્ેવાઓ
 • પ્યોગશાળા પરીક્ષણો  • ડૅનટિ  • લનષણા્ની મુિાકા્ો • વયલક્ગ્ ર્ંભાળ જરૂફરયા્ો માટે મદદ

કોણ િાયક છે:કોણ િાયક છે:
કોઇપણ ઉંમરના િાયક NJ રહીશો NJ િૅલમિીકેઅર માટે િાયક 
હોઈ શકે છે. આમાં બાળકો, મા્ાલપ્ા, પાિક ર્ંબં્ધીઓ 
અને આલરિ્ બાળકો લવનાના પુખ્ોનો ર્માવેશ થાય છે. 
યોગય્ા આવક અને ઘરના કદ પર આ્ધાફર્ હોય છે જે 
અરજદારના ્ાજે્ર િેડરિ ટેકર્ ફરટન્નમાં નોં્ધાઈ હોય. જોકે, 
NJ િૅલમિીકેઅર માલહ્ીની ખરાઈ કરવા માટે પગારની રર્ીદો 
જેવા અનય સ્ો્ોનો ઉપયોગ કરી શકે છે. બાળકો માટે આવકની 
યોગય્ા પુખ્ો માટે આવકની યોગય્ા કર્ા વ્ધારે હોય છે. 
(જુઓ ચાટ્ન)

્ેમાં કેટિો ખચ્ન થાય છે?્ેમાં કેટિો ખચ્ન થાય છે?
ઘણા િોકો માટે, NJ િેલમિીકેરનો કોઈ ખચ્ન થશે નહીં. બાળકો 
્ધરાવ્ા ઉચચ અવાક વાળા પફરવારો માટે ર્હ-ચુકવણી માટે એક 
સિાઇડડંગ સકેિ છે.

શું કોઇપણ અંકુશો છે?શું કોઇપણ અંકુશો છે?

19 વર્નથી નાની વયના બાળકો ્ેમની ઇલમગ્ેશન લસથલ્ને 
ધયાનમાં િી્ધા લવના NJ FamilyCare માટે યોગય ઠરી શકે છે. કાયદેર્ર રી્ે હાજર હોય ્ેવી ર્ગભા્ન સત્ીઓ, ્ેઓ યુ.એર્.માં પ્વેશયા હોય 
્ે ્ારીખને ધયાનમાં િી્ધા લવના યોગય ઠરી શકે છે. ર્ામાનય્ઃ, NJ FamilyCare માટે યોગય ઠરવા, ઇલમગ્ન્ટર્ વયસકો યુ.એર્.માં ઓછામાં 
ઓછા પાંચ વર્નથી કાનયૂની કાયમી લનવાર્ીનું સટેટર્ ્ધરાવ્ા હોવા જરૂરી છે. કાયદેર્ર રી્ે હાજર હોય ્ેવા અમુક ઇલમગ્ન્ટર્ વયસકો, ્ેઓ 
યુ.એર્.માં પ્વેશયા હોય ્ે ્ારીખને ધયાનમાં િી્ધા લવના યોગય ઠરી શકે છે. લનરાલરિ્ો અને આલરિ્ો ઉપરાં્ અનય અમુક િોકોનો આમાં ર્માવેશ 
થાય છે. કાયદેર્ર રી્ે હાજર હોય ્ેવા 19 અને 20 વર્નની વયના અને ખયૂબ ઓછી આવક ્ધરાવ્ા ઇલમગ્ન્ટર્ પણ યોગય ઠરી શકે છે.

વ્ધુ માલહ્ી કેવી રી્ે મેળવવી?વ્ધુ માલહ્ી કેવી રી્ે મેળવવી?
્મે િાયક છો કે નહીં ્ે શો્ધવા માટે અથવા વ્ધુ માલહ્ી માટે કૉિ કરો અથવા અમારી વેબર્ાઈટની મુિાકા્ િો.

1–800–701–0710 (TTY: 711)
(બહુભારી ઑપરેટરો ઉપિબ્ધ છે)

ઑનિાઈન અરજી કરો!ઑનિાઈન અરજી કરો!
www.njfamilycare.org

NJ FamilyCare, િાગુ પડ્ા િેડરિ નાગફરક અલ્ધકાર કાયદાઓનું પાિન કરે છે અને જાલ્, રંગ, રાષ્ટીય મયૂળ, લિંગ, વય અથવા અપંગ્ાને આ્ધારે ભેદભાવ કર્ું નથી. જો ્મે ગુજરા્ીગુજરા્ી બોિ્ા હોવ 
્ો ભારા ર્હાય ર્ેવાઓ ્મારે માટે લન:શુલક ઉપિબ્ધ છે. િોન કરો 1-800-701-0710 (TTY: 711).

જાનયુઆરી 1, 2023 પ્માણે મહત્મ માલર્ક આવકજાનયુઆરી 1, 2023 પ્માણે મહત્મ માલર્ક આવક

કટંુુબનુ ંકદ અન ે્મારા િૅડરિ ટેકર્ પર નોં્ધાયેિી માલર્ક આવકકટંુુબનુ ંકદ અન ે્મારા િૅડરિ ટેકર્ પર નોં્ધાયેિી માલર્ક આવક
કુટુંબનું કદ*કુટુંબનું કદ* બાળકોબાળકો

(19થી ઓછી ઉંમર)
મા્ાલપ્ા અને  મા્ાલપ્ા અને  

અપફરણી્  પુખ્ોઅપફરણી્  પુખ્ો
(ઉંમર 19-64)

ગભ્નવ્ી મલહિાઓ ગભ્નવ્ી મલહિાઓ 
(કોઇપણ ઉંમર)

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

પ્તયેક વ્ધારાનો 
ર્ભય $ 1,521 $ 592 $ 879

*  ્ મારા કુટુંબનું કદ મા્ાલપ્ા અથવા પાિક(કો) અને જેઓ કર આલરિ્ હોય ્ેવા 21થી ઓછી ઉંમરના *  ્ મારા કુટુંબનું કદ મા્ાલપ્ા અથવા પાિક(કો) અને જેઓ કર આલરિ્ હોય ્ેવા 21થી ઓછી ઉંમરના 
િોહીની ર્ગાઈ ્ધરાવ્ા બ્ધા બાળકો ્ેમજ ્મારા ઘરમાં રહે્ા અનય કર આલરિ્ની કુિ ર્ંખયા િોહીની ર્ગાઈ ્ધરાવ્ા બ્ધા બાળકો ્ેમજ ્મારા ઘરમાં રહે્ા અનય કર આલરિ્ની કુિ ર્ંખયા 
દવારા નકકી કરવામાં આવી શકે છે.દવારા નકકી કરવામાં આવી શકે છે.


