ெம��யன ெஹல்த்த வழங்கப்ப நிதி�தவ�த
திட்டங்
ெம��யன ெஹல், காப்ப�டற ேநாயாள�க�க் நிதி�தவ�த
திட்டங்க வழங்�கிற. காப்ப�டற ேநாயாள� என்பவ,
அரசாங்க திட்ட உள்ள�ட எந்தவ� ம�த்�வ காப்ப��
இல்லா ஒ� நபர ஆவார.

நிதி ஆேலாசகர்க:
ெம��யன ெஹல் நிதி ஆேலாசகர்க,
நிதி�தவ�த திட்டங், வ�ண்ணப

நிதி�தவ�ைய எவ்வா ெப�வ�:
�ழல 1: உங்க�க எந்தவ� காப்ப�� இல்லா �ழலில.
-

ெசயல்�ை பற்றி தகவைல
அள�ப்பதற், வ�ண்ணப்பங் நிரப்ப�

வ�டாந்தி ேசர்க்ைகய ேபா�, www.healthcare.gov என்
இைணயதளத்தி ம�த்�வ காப்ப�ட நிைலயங்கள�
�லம காப்ப�ட்�க் ந�ஙகள வ�ண்ணப்ப�க்க.

-

உங்க ஆண் வ�மானம அரசாங் வ�ைமக்ேகாட
நிைலையக (FPL) காட்�� 138% -க் சமமாகேவா அல்ல

த�வதற்� உத�வர. ப�ன்வ�

�ைறவாகேவா இ�க்� பட்சத்த, ந�ங்க நி�ெஜர்ச மாநில

இடங்கள� ெம��யன ெஹல் நிதி

ம�த்� உதவ�த திட்டத்தி (State of NJ Medicaid Program)

ஆேலாசகர்க அைமந்�ள்ள:

ம�த்� உதவ�க் ந�ங்க வ�ண்ணப்ப�, வ�ண்ணப

Jersey Shore University Medical Center, Neptune
Ocean Medical Center, Brick
Riverview Medical Center, Red Bank
Southern Ocean Medical Center, Manahawkin
Bayshore Community Hospital, Holmdel
Meridian Family Health Center, Neptune
Jane H Booker Family Health Center, Neptune
Booker Behavioral Health Center, Shrewsbury
Parkway 100 Behavioral Health Center, Neptune
Raritan Bay Medical Center, Perth Amboy

த�தி ெபறலாம. ம�த�வமைனயால ேகாரப்ப� பட்சத்த,
ெசயல்�ைறய� ��ைமயான ஒத்�ைழப் அள�த்,
உங்க ம�த்� உதவ�க காப்ப�ட் ஆண்�ேதா�
��ப்ப�க ேவண்�.
�ழல 2: ந�ங்க ம�த்� உதவ�க் வ�ண்ணப்ப�, அ� மாநில
அரசால நிராக�க்கப்ப �ழலில அல்ல ம�த்�வ காப்ப�ட
நிைலயம �டப்பட �ழலில.
-

ம�த்�வ வ�ைககைள உள்ளடக்�கி நி�ெஜர்ச
ம�த்�வமை சிகிச்ை கட்ட உதவ�த திட்டத்� (NJ
Hospital Care Payment Assistance Program) ந�ங்க த�தி ெபறலாம.
இந்த திட்டத்த க�தப்ப�வதற, ந�ங்க ேச�ட் ேகர
அப்ள�ேகஷை பயன்ப�த் வ�ண்ணப்ப�, வ�ண்ணப

ேந�ல சந்தித் ேப�வதற்க், ேகள்வ�க�க

ெசயல்�ைறய� ��ைமயாக ஒத்�ைழக ேவண்�.

பதிலள�ப்பதற் ேமற்கண இடங்கள�
நிதி�தவ� ஆேலாசகர்க
கிைடக்கப்ெப�கின். �ன்பதிை
ெசய்வதற, வ�ண்ணப்பதாரர
732 212-6505 என் எண்ண� அைழக்க�.
உங்க நிதி�தவ� �ன்பதி�க
என்ெனன்னவற ெகாண்�வ ேவண்�:
நிதி�தவ� வ�ண்ணபதாரர்க அைடயாள
அட்ை, நி�ெஜர்சிய� வசிப்பதற்க
வசிப்ப�ட சான், வ�மானச சான் மற்�
வங்க அறிக்ைககை வழங் ேவண்�.
வ�ண்ணப ��வ�ன அறிவ�ப்:
அைனத் வ�ண்ணப்பதாரர், வ�ண்ணப�த
10 வர்த் நாட்க�க் தங்கள� வ�ண்ணப்
அங்க ீக�க்கபடதா அல்ல
நிராக�க்கப்பட் என்பதற்க எ�த்�ப்�
அறிவ�ப்ை, ���க்கா வ�ளக்கத்�
ெப�வர.

ம�த்� ேசைவக�க்கா ெசல�கள மற்� சிறப்

ெபா�வாக ப�ல ெசய்யப்ப ெதாைககைள வ�ட அதிகமாக
உங்க�க கடடணம வ�திக்கப்படமாட்.
�ழல 3: ந�ங்க ம�த்� உதவ� அல்ல நி� ெஜர்ச ம�த்�
சிகிச்ை கட்ட உதவ�த திட்டத்தி த�தி ெபறாத �ழலில.
-

ம�த்� உதவ� அல்ல நி� ெஜர்ச ம�த்� சிகிச்ை
கட்ட உதவ�த திட்டங்க� ந�ங்க த�தி ெபறாத
பட்சத்த, காப்ப�டற கட்டணத் தள்�ப வ�கிதத்தி
ந�ங்க ெப�வர்க.
�
அவசரகால ேசைவகள அல்ல ப�ற
ம�த்�வ ேதைவ ெகாண் ேசைவக�க், ெபா�வாக ப�ல
ெசய்யப்ப ெதாைககைள வ�ட அதிகமாக உங்க�க
ெபா�வாக கட்டண வ�திக்கப்படமாட். ேம�ம அவசர
ேசைவகைளப ெப�வதற்கா, ந�ங்க �ன்பண
ெச�த்தேவ அல்ல ப�ற பண ெச�த்தல்கை ெசய்யேவ
ேதைவய�ல்ை. அவசரகால ேசைவகள அல்லா
ேசைவகைளப ெப�வதற் ந�ங்க �ன்ப
ைவப்�த்ெதாைக ெச�த்தேவண இ�க்கலா.

Meridianhealth.com என் இைணயதளத்தி உள் நிதி�தவ�
ேதைவயா? என் பக்கத்த "உங்க ப�ல" என்பத கீழ,
ெம��யன ெஹல்த்த நிதி�தவ�க ெகாள்ை மற்�
வ�ண்ணப் ப�வங்க கிைடக்கப்ெப�கின. அைனத்
ெம��யன ம�த்�வமைனகள�� அலல� 732.902.7080 என்
எண்�க அைழப்பத ேப��ம இலவசப ப�ரதிகைளப

ெபற்�க்ெகாள்ள.

