�����య
� న్ ��ల ్త్ దగగ్ర ఆ��ధ్క స�య �ారయ్క
అందుబ�ట�ల� ఉ��న్

�మ�ల�� ��గ�లక� ������యన ��ల్ ఆ��ధ్ స�య �ారయ్క�మ�ల

అంద�ేసత్ం�
ు . �మ�ల�� ���� ఎవరంట�, ప్రభ�త �ారయ్క�మ�ల� క�డ����, ఎట�వంట�
ఆ��గయ �మ� ల�� ����.

ఆ��ధ్ సల���ర�ల�:

ఆ��ధ్ స�య �ారయ్క�మ�ల, దరఖ�సుత ప్ర��� గ���ం�

సమ���రం అం��ంచ����� మ��య� దరఖ�సుత

ప���త్�ేయడంల స�యం అం��ంచ����� ������యన ��ల్
��ౖ���ష ్య �క్ సల���ర�ల� అందుబ�ట�ల�

ఆ��ధ్ స�యం ఎల� �� ం���:
దృం�ా్టంత 1:
-

� దగగ ్ ఎట�వంట� �మ� ల�దు.

�ర� ఓ��న ఎన ��ల�్మం సమయంల� ��ల్ ఇనూస్���న ఎ��స్ం

www.healthcare.gov ��్వ� �మ� ��రక� దరఖ�సుత �ేయవచు్

-

��డరల �ావ��్ ల���ల (ఎఫ �ి ఎల) ప్ర�ార � క�ట�ంబ �ా��ష్ ఆ��యం

138% క� సమ�నం�ా ల��� తక�్కవ� ఉనన్ట ్ల� �ర� నూయ జ���స �ాష్ ట

ఉ��న్ర. ������యన ��ల్ ��ౖ���ష ్య ���స్లర� ఈ ���ం��

����కల �� ్ ర�ా � క� అర�్హల �ావచు్. ��ిప్ట ����న సందరభ్ంల, �ర�

స్ థల�లల ఉ��న్ర:

������డ ��సం దరఖ�సుత �ేయ��, దరఖ�సుత ప్ర��యల
�
సంప�ర్ ణం�

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

ప�నర��ధ ్ర �ేయ��.

స�యప���, మ��య� ప్ర సంవతస్ర � ������డ ఇనూస్���న �

దృ�ా్టంత 2: �ర� ������డ ��సం దరఖ�సుత ��ట్ �టక���న్, �ా� �ాష్ �ట ����
�రస్క��ం�ం� ల��� ��ల్ ఇనుస్���న ఎ��స్ం మ��ి ఉండడం జ����ం��.
-

�ావచు్. ఇ�� ��ిప్ట ��వలను మ��య� ���న ప్ర�ేయ ��క్ట ��ిట్

లను కవర �ేసత్ం�
ు . ఈ �ారయ్క�మ��� ప��గణ�ంచబడ�����, �ర� ����ట� ��ర
అ�ి్ల��ష �ాడ�త� దరఖ�సుత ��ట్ �ట���ా మ��య� దరఖ�సుత ప్ర��యల
�

సంప�ర్ ణం� సహక��ం���. �మ్మ� అమ�ంట్ జనర� �ల్ క��న ఎక�్క

ఆ��ధ్ స�య సల���ర�ల� ఈ ��ం�� స్ థల�లల

ఇంటర�్వ� ��రక� మ��య� � ప్రశన్ల సమ�����ల� ఇవ్వ����

అందుబ�ట�ల� ఉ��న్ర. అ�ాప్�ంట�్మ ��సం, దరఖ�సుత్��ర�ల ఈ
నంబర ను సంప్ర��ం�� 732 212-6505.

� ఆ��ధ్ స�య అ�ాప్�ంట�్మ ��రక� ఏ� �సుక��ా�ా�:

ఆ��ధ్ స�య దరఖ�సుత్��ర�ల గ���త్ంప ప��్రల, నూయ జ���స్ల

�వ�ిసత్నన్ట
ు
�్ ర��వ� ప��్రల, ఆ��య ర��వ� పత్ర, మ��య� బ�య్ం
��్టట�్మం
ట �ి�ధ్ం� ఉంచు���ా�.

దరఖ�సుత �ర్ ణయ��� ప్రకట:

అందర� దరఖ�సుత్��ర�ల 10 ���ల ల�ప��ా, �ా�� దరఖ�సుత

ఆ���ంచబ��ం�� ల�క �రస్క��ంచబ��ం� అ� �ె�యపర�సూ
త ఒక ��ట�సు
అందుక�ంట�ర�, ఆ �ర్ ణయ��� �వరణ క��� �ా్ర ప�ర్వకం�
ఇవ్వబడ�త�ం�.

�ర� నూయ జ���స ��ిప్ట ��ర ����ంట అ�ి�్ �టన �� ్ ర�ా � క� అర�్హల

��ర్ �ేయర�.

దృ�ా్టంత 3: �ర� ������డ ల��� నూయ జ���స ��ిప్ట ��ర ����ంట అ�ి�్ �టన �� ్ ర�ా � క�
అర�్హల �ార�.
-

�ర� నూయ జ���స �ాష్ ట ������డ ల��� నూయ జ���స ��ిప్ట ��ర ����ంట
అ�ి�్ �టన �� ్ ర�ా �, ఈ ��ం��ట��� క��� అర�్హల �ాక�� �నట�్ ల�
� , �క�

�మ�ల�� ���
ౖ� ింగ త��గ్ంప ధరలక� లభయ్మ�ంత�ం�. ఎమరజ్� ��వలక� ల���
ఇతర ��ౖదయ్పరం� అవసర���న ��వలక� �ా��రణం�ా �ల �ేయబ�ే

���త్లక�� ఎక�్క �క� ��ర్ �ేయడం జరగదు మ��య� అతయ్వస

��వలను అందు��వ����� �ర� ఏ సమయంల�నూ క��� మ�ందు�ా డబ�్
�ె�్లంచడ ల��� ఇతర ర�ాల �ె�్లంప �ారయ్క�మ�లల �ాల�గ్నవసర

ల�దు. ఎమరజ్� �ా� ��వలను అందు��వ����� �ర� బహ��ా ��ంత
ఆ��్వన ���ా�ట �ేయనవసరం �ావచు్.

Meridianhealth.com వదద ������యన ��ల్త ��ౖ���ష ్య అ�ి�్ �టన
�ాల�ీ �క్ ఒక ఉ�త �ా�ీ మ��య� దరఖ�సుత �ారం, �డ

��ౖ���ష ్య అ�ి�్ �టన? ��� ల� “య�వర �ల” ��ంద

లభయ్మవ���. ఉ�త �ా�ీల� ప్ర ������యన ��ల్ ��ిప్ట దగగ ్

క��� �ొ ర�క���� ల��� 732.902.7080 �ాల �ేయడం ��్వ� క���
�ొ ర�క����.

