فلپ ڈی ۔ مرفی،
گورنر
شیال وائی ۔ اولیور
لیفٹنینٹ گورنر
اسٹیٹ آف نیو جرسی

قابل برداشت مصارف پر صحت کا تحفظ ۔ معیاری نگہداشت ۔

 65سال سے کم عمر کے بچے اور بالغ افراد
این جے فیملی کیئر این جے کے مکینوں کے لیے سرکاری امداد یافتہ صحت کا بیمہ ہے۔ یہ مفت یا کم خرچ پر معیاری نگہداشت
صحت فراہم کرتا ہے۔ این جے فیملی کیئر پروگرام میں ،CHIPمیڈیکیڈ ،اور میڈیکیڈ ایکسپنشن پاپولیشنز شامل ہیں۔

اس میں کس چیز کا احاطہ ہے ؟
این جے فیملی کیئر ر یاست کے ذر یعہ فراہم کردہ صحت کے منصوبوں کے ذر یعہ نگہداشت صحت کا مکمل احاطہ فراہم کرتا
ہے۔ این جے فیملی کیئر نگہداشت صحت کی ز یادہ تر ضرور یات کا احاطہ کرتا ہے بشمول:

• ڈاکٹر سے مالقاتیں
• نسخے
• لیبار یٹری جانچیں

• ایکسر یز
• ہسپتال میں بھرتی
• دانت کا عالج

• چشمے
• دماغی صحت کی خدمات
• اسپیشلسٹ سے مالقاتیں

کون اہل ہے :
این جے کے کسی بھی عمر کے اہل مکیں این جے فیملی کیئر کے اہل
ہوسکتے ہیں۔ اس میں بچے ،والدین ،نگراں رشتہ دار ،اور ایسے بالغ افراد
جن کے منحصر ین نہیں ہیں۔ اہلیت آمدنی اور گھرانے کی جسامت پر
مبنی ہوتی ہے جس کی اطالع درخواست دہندہ کے تازہ تر ین وفاقی
ٹیکس ر یٹرن میں دی گئی تھی ۔ البتہ ،این جے فیملی کیئر معلومات
کی تصدیق کے لیے دیگر ذرائع کا بھی استعمال کرسکتا ہے ،جیسے کہ
ادائیگی کی رسیدیں۔ بچوں کے لیے اہلیت والی آمدنی بالغوں کے لیے
اہلیت والی آمدنی سے ز یادہ ہے۔ (چارٹ دیکھیں)

اس میں کتنی الگت آتی ہے ؟
ببہت سے لوگوں کے لیے ،این جے فیملی کیئر کی کوئی قیمت نہیں
ہوگی۔ بچوں کے ساتھ ز یادہ آمدنی والے خاندانوں کے لیے شر یک
ادائیگیوں کا ایک سالئیڈنگ پیمانہ ہے۔

کیا اس میں کوئی پابندیاں ہیں ؟

• آٹزم کی خدمات
• کمیونٹی ڈوال خدمات
• ذاتی دیکھ بھال کی
ضرور یات میں مدد

ز یادہ سے ز یادہ ماہانہ آمدنی
بمطابق  1جنوری2022 ،
خاندان کی جسامت اور آپ کے وفاقی ٹیکسوں پر اطالع
کردہ ماہانہ آمدنی
والدین اور تنہا بالغ حاملہ خاتون
بچے
خاندان کی
(کوئی بھی عمر)
(بالغین(
(بالغین(
جسامت * (عمر  19سال اور کم)
(عمر  19-64سال)
1
2
3
4
5
6
ہر اضافی
رکن

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

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

$ 3,128
$ 3,935
$ 4,741
$ 5,547
$ 6,354

$ 1,397

$ 543

$ 807

اطالق نہیں ہوتا

* آپ کے خاندان کی جسامت کا تعین والدین یا نگراں (نگرانوں) کی کل تعداد ،اور  21سال سے کم
عمر کے تمام خون کے رشتہ دار بچوں کے ذر یعہ کیا جائے گا جو ٹیکس پر منحصر ہیں ،ساتھ ہی
اس میں آپ کے گھر میں رہ رہے کسی دیگر ٹیکس پر منحصر فرد کو بھی شامل کیا جائے گا۔

پہلے سے موجود شرائط اہلیت کو متاثر نہیں کرتی ہیں۔اہل ہونے کے
لئے بالغوں کو کم از کم پانچ سال کے لئے قانونی مستقل رہائشی کا درجہ
ہونا چاہئے۔بچے اور حاملہ خواتین ،چاہے ان کے امر یکہ میں داخلے کی تار یخ کچھ بھی ہو ،اہل ہو سکتی ہیں اگر وہ قانونی رہائشی
ہوں۔غیر دستاو یزی رہائشیوں کے لئے ،ان کے بچے اہل ہو سکتے ہیں اگر ان کے پاس کوالیفائنگ امیگر یشن کا درجہ ہے یا وہ
امر یکہ میں پیدا ہوئے ہیں۔

مز ید معلومات کیسے حاصل کر یں ؟
یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا آپ اہل ہیں ،یا مز ید معلومات کے لیے ،ہمیں کال کر یں یا ہماری و یب سائٹ دیکھیں۔

!آن الئن درخواست دیں
!آن
www.njfamilycare.org
 NJ FamilyCareقابل اطالق وفاقی شہری حقوق کے قوانین کی پابندی کرتا ہے اور
نسل ،رنگ ،قومی نژاد ،جنس ،عمر یا معذوری کی بنیاد پر امتیاز نہیں برتتا۔ اگر آپ اردو
بولتے ہیں تو زبان سے متعلق مدد کی خدمات آپ کے لیے مفت دستیاب ہیں۔ کال
کر یں (TTY: 711) 1-800-701-0710۔
NJFC-FS-URDU-0222

)1-800-701-0710 (TTY: 711
(کثیر لسانی آپر یٹرز دستیاب ہیں)

