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Cobertura econômica de saúde. Cuidados profissionais de qualidade.

CRIANÇAS e ADULTOS COM MENOS DE 65 ANOS
O NJ FamilyCare é um programa de cobertura de saúde financiado pelo estado para residentes de Nova Jersey.
Oferece cuidados de saúde gratuitos ou a baixo custo e de qualidade. ONJ FamilyCare inclui CHIP, Medicaid e as
populações em expansão do Medicaid.

O que é coberto?
O NJ FamilyCare oferece cobertura completa de saúde através de planos de saúde contratados pelo estado. Cobre
a maioria dos cuidados de saúde, incluindo:
• consultas médicas
• radiografias
• óculos
• serviços de autismo
• prescrições
• hospitalização
• serviços de saúde mental
• serviços da doula comunitária
• exames laboratoriais • tratamento dentário • consultas com especialistas • ajuda com as necessidades
de cuidados pessoais

Quem é elegível:
Residentes de Nova Jersey de qualquer idade que se
qualificam podem ser elegíveis para participar no NJ
FamilyCare. O programa inclui crianças, pais, parentes
cuidadores e adultos sem filhos dependentes. A
elegibilidade é baseada na renda declarada no último
imposto federal e no tamanho do agregado familiar.
No entanto, o NJ FamilyCare pode usar outros meios,
tais como comprovantes de pagamento de trabalho
para verificar essas informações. A elegibilidade é
baseada na renda e é mais elevada para crianças do
que para adultos. (Ver a tabela)

Quanto custa?
Para muitas pessoas, o NJ FamilyCare não vai custar
nada.
Para famílias com maiores rendimentos e filhos, há
uma escala móvel para os co-pagamentos.

Há quaisquer restrições?

RENDA MENSAL MÁXIMA
a partir de 1 de janeiro de 2022
Tamanho do agregado familiar e renda mensal declarada
no seu imposto federal

Tamanho do
Crianças Pais e adulto(s)
Mulheres
agregado
(19 anos ou
solteiro(s)
grávidas
familiar*
menos)
(19-64 anos) (Qualquer idade)
1

$ 4,021

$ 1,563

N/A

2

$ 5,417

$ 2,106

$ 3,128

3

$ 6,814

$ 2,649

$ 3,935

4

$ 8,210

$ 3,192

$ 4,741

5

$ 9,606

$ 3,735

$ 5,547

6

$ 11,003

$ 4,277

$ 6,354

Cada membro
adicional

$ 1,397

$ 543

$ 807

* O tamanho do agregado familiar é determinado de acordo com o número
total de membros: pais ou cuidadores e todas as crianças consanguíneas com
menos de 21 anos de idade dependentes em seu imposto de renda, bem como
qualquer outro dependente em seu imposto de renda que resida em sua casa.

As condições pré-existentes não afectam a
elegibilidade.
Os adultos devem ter um estatuto legal de residente permanente durante pelo menos cinco anos para serem elegíveis.
Crianças e mulheres grávidas, independentemente da sua data de entrada nos Estados Unidos, podem ser elegíveis
se forem residentes legais. No caso de residentes indocumentados, os seus filhos podem ser elegíveis se tiverem um
documento de imigração ou tiverem nascido nos Estados Unidos.

Como obter mais informações?
Para saber se é elegível ou para mais informações, telefone ou visite nosso website.

APLIQUE EM LINHA!

1-800-701-0710 (TTY: 711)
(Operadores Multilingues Disponíveis)

www.njfamilycare.org
O NJ FamilyCare cumpre as leis federais aplicáveis de direitos
civis e não discrimina com base em raça, cor, origem nacional,
sexo, idade ou deficiência. Se você fala português
português, serviços
linguísticos gratuitos estão à sua disposição. Ligue para 1-800701-0710 (TTY: 711).
NJFC-FS-PORTUGUESE-0222

