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Bảo Hiểm Sức Khỏe Hợp Túi Tiền. Chăm Sóc Có Chất Lượng.

TRẺ EM và NGƯỜI LỚN DƯỚI 65 TUỔI
NJ FamilyCare là bảo hiểm sức khoẻ của chính phủ dành cho các cư dân của NJ. Bảo hiểm này cung cấp dịch vụ
sức khoẻ có chất lượng miễn phí hoặc giá hạ. Chương trình NJ FamilyCare bao gồm chương trình cải thiện sức
khoẻ toàn diện (CHIP), số dân mở rộng có Medicaid và Medicaid.

Được Đài Thọ Những Gì?

NJ FamilyCare trả cho việc chăm sóc sức khoẻ toàn diện qua các chương trình sức khoẻ có hợp đồng với tiểu bang.
NJ FamilyCare trả cho phần lớn nhu cầu chăm sóc sức khoẻ bao gồm:
• đến khám với bác sĩ
• chụp quang tuyến x • kính đeo mắt
• dịch vụ cho người tự kỷ
• thuốc theo toa
• nằm bệnh viện
• các dịch vụ sức
• dịch vụ người hỗ trợ
khoẻ tâm thần
sinh đẻ (doula)
• thử nghiệm trong
• nha khoa
• các lần đến khám
• trợ giúp về các nhu cầu
phòng thí nghiệm
với bác sĩ chuyên khoa
chăm sóc cá nhân

Ai Hội Đủ Điều Kiện:

Các cư dân hội đủ điều kiện của NJ thuộc bất cứ
lứa tuổi nào cũng có thể hội đủ điều kiện cho NJ
FamilyCare. Chương trình này bao gồm trẻ em, cha
mẹ, người chăm sóc là bà con, và những người lớn
không có trẻ em thuộc quyền. Khả năng hội đủ điều
kiện dựa vào lợi tức và số người trong gia đình được
báo cáo dựa trên giấy khai thuế liên bang mới nhất
của đương đơn. Tuy nhiên, NJ FamilyCare có thể
dùng các nguồn khác, như các cuống lương, để xác
nhận thông tin. Khả năng hội đủ điều kiện về lợi tức
cho trẻ em thì cao hơn khả năng hội đủ điều kiện về
lợi tức cho người lớn. (Xem bảng)

LỢI TỨC HÀNG THÁNG TỐI ĐA
kể từ 1 Tháng Giêng, 2022

Số Người Trong Gia Đình và Thu Nhập Hàng Tháng
Được Báo Cáo Trên Thuế Liên Bang của quý vị
Gia đình
Số người*

Trẻ em
(Dưới 19
tuổi)

1

$ 4,021

$ 1,563

K.A.D.

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

Mỗi Hội
Viên
Thêm

$ 1,397

$ 543

$ 807

Tốn Kém như Thế Nào?
Đối với nhiều người, NJ FamilyCare sẽ không tốn
kém gì cả.
Đối với những gia đình có thu nhập cao hơn mà có
trẻ em, các khoản đồng thanh toán sẽ được tính
dựa trên mức thu nhập của gia đình.

Có Các Giới Hạn Nào Hay Không?

Phụ huynh &
Phụ Nữ Mang
Người Lớn Độc
Thai (Bất cứ
Thân (Tuổi 19-64) độ tuổi nào)

*S
 ố người trong gia đình quý vị có thể xác định bởi tổng số phụ huynh hoặc người
chăm sóc, và tất cả các con có liên hệ huyết thống dưới 21 tuổi là người phụ thuộc
về thuế, cũng như bất cứ người phụ thuộc về thuế nào khác ở trong nhà của quý
vị.

Những tình trạng bệnh lý có từ trước không ảnh
hưởng đến tính hội đủ điều kiện.
Người lớn phải có tình trạng Thường Trú Nhân Hợp Pháp trong ít nhất 5 năm để hội đủ điều kiện. Trẻ em và phụ nữ
mang thai, bất kể ngày nhập cảnh của họ vào Hoa Kỳ, đều có thể đủ điều kiện nếu là người cư trú hợp pháp. Đối với
những người cư trú không có giấy tờ, con cái của họ có thể hội đủ điều kiện nếu có tình trạng nhập cư hợp lệ hoặc
được sinh ra ở Hoa Kỳ.

Cách Tìm Hiểu Thêm?

Để tìm hiểu thêm xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không, hoặc để biết thêm thông tin, xin gọi hoặc đến viếng
trang mạng của chúng tôi.
LÀM ĐƠN XIN TRÊN MẠNG!

1-800-701-0710 (TTY: 711)
(Hiện có các tổng đài viên nói được
nhiều thứ tiếng)

www.njfamilycare.org
NJ FamilyCare tuân thủ theo luật dân quyền Liên Bang hiện hành
và không kỳ thị dựa vào chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia,
giới tính, tuổi hoặc khuyết tật. Nếu quý vị nói Tiếng Việt,
Việt hiện
có các dịch vụ trợ giúp về ngôn ngữ miễn phí cho quý vị. Gọi số
1-800-701-0710 (TTY: 711).
NJFC-FS-VIETNAMESE-0222

