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Bütçeye uygun sağlık sigortası. Kaliteli bakım.

ÇOCUKLAR VE 65 YAŞIN ALTINDAKİ YETİŞKİNLER
NJ FamilyCare, NJ mukimleri için kamu tarafından finanse edilen sağlık sigortasıdır. Bu sigorta, ücretsiz olarak
veya düşük ücretle kaliteli sağlık bakımı sağlar. NJ FamilyCare programına CHIP, Medicaid ve Medicaid genişleme
nüfusları dahildir.

Neler Sigorta Kapsamına Girer?
NJ FamilyCare eyalet ile sözleşmesi olan sağlık planları kanalıyla tam bir sağlık sigortası kapsamı sunar. Aralarında
aşağıdakilerin de bulunduğu çoğu sağlık bakım ihtiyaçları NJ FamilyCare kapsamına girer:
• doktor ziyaretleri
• röntgen
• gözlük
• otizm hizmetleri
• reçeteli ilaçlar
• hastane
• ruh sağlığı hizmetleri
• gebelik ve doğum danışmanlığı hizmetleri
• laboratuar testleri
• diş bakımı
• uzman ziyaretleri
• kişisel bakım yardımı

Kimler Yararlanabilir:
Her yaştan kalifiye NJ mukimleri NJ FamilyCare için
uygun olabilir. Buna çocuklar, veliler, bakıcılık yapan
akrabalar ve bağımlı çocukları olmayan yetişkinler de
dahildir. Programa uygunluk, başvuran kişinin son vergi
beyannamesinde belirtilen gelire ve ev halkı büyüklüğüne
bağlıdır. Ancak, NJ FamilyCare bilgileri doğrulamak için
ücret çeki koçanları gibi diğer kaynakları da kullanabilir.
Çocuklar için uygun gelir tutarı, yetişkinler için uygun gelir
tutarından daha yüksektir. (Çizelgeye bakın.)

Maliyeti Nedir?
Birçok kişi için NJ FamilyCare’in hiçbir maliyeti yoktur.
Geliri daha yüksek olan çocuklu aileler için ise katkı
payları için değişken bir ölçek bulunur.

1 Ocak 2022 itibarı ile
MAKSİMUM AYLIK GELİR
Federal Vergi Beyannamesinde Belirtilen Aile Büyüklüğü
ve Aylık Gelir
Aile
Büyüklüğü*

Çocuklar
(19 Yaştan
Küçük)

Veli(ler) ve Bekar
Yetişkin(ler)
(19-64 Yaş)

1
2
3
4
5
6
Her Bir
Ek Üye

$ 4,021
$ 5,417
$ 6,814
$ 8,210
$ 9,606
$ 11,003

$ 1,563
$ 2,106
$ 2,649
$ 3,192
$ 3,735
$ 4,277

Hamile
Kadınlar
(Her Yaş)
Yok
$ 3,128
$ 3,935
$ 4,741
$ 5,547
$ 6,354

$ 1,397

$ 543

$ 807

* Ailenizin büyüklüğü; velilerin veya bakıcıların, 21 yaşından küçük olup kan akrabalığı
olan vergi bağımlısı tüm çocukların ve evinizde ikamet eden tüm diğer vergi bağımlısı
kişilerin toplamı alınarak belirlenebilir.

Herhangi Bir Kısıtlama Var Mı?
Önceden mevcut olan hastalıklar yararlanma hakkını etkilemez.
Yetişkinlerin uygunluk için beş yıl Yasal Daimi Oturma İzinli (yeşil kartlı) statüsünde olmaları şarttır. Çocuklar ve
hamile kadınlar, yasal oturma iznine sahip oldukları takdirde ABD’ye giriş tarihlerine bakılmaksızın program için
uygun olabilirler. Belgesiz mukimlerin çocukları, uygun göçmenlik statüsüne sahip olmaları veya ABD’de doğmuş
olmaları durumunda uygun olabilirler.

Daha Fazla Bilgi Nasıl Alınabilir?
Uygun olup olmadığınızı öğrenmek veya daha fazla bilgi için telefonla arayın veya web sitemizi ziyaret edin.

1-800-701-0710 (TTY: 711)

(Yabancı dil bilen santral görevlileri mevcuttur)

İnternet üzerinden başvurun!
www.njfamilycare.org
NJ FamilyCare, ilgili Federal medeni haklar kanunlarına uyar ve ırk, ten rengi, ulusal
köken, cinsiyet, yaş veya engellilik durumuna göre ayrımcılık yapmaz. Türkçe iletişim
kurmak istiyorsanız, dil yardım hizmetleri ücretsiz temin edilebilir. Şu numarayı arayın:
1-800-701-0710 (TTY: 711).
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