
Jeśli zostałeś(-aś) wykluczony(-a) zarówno z federalnej kontroli zachęty, jak i wsparcia 
bezrobotnych w związku z COVID-19, możesz się kwalifikować do programu ENJF. ENJF jest 
programem jednorazowego wsparcia gotówkowego, w którym uprawnione gospodarstwa 
domowe otrzymają zasiłek w wysokości do $1,000 na jedną uprawnioną osobę oraz 
maksymalnie do $2,000 na gospodarstwo.

Kwalifikujesz się do złożenia wniosku 
do Funduszu dla wykluczonych 

mieszkańców New Jersey JEŚLI:

Nie kwalifikowałeś(-aś) się do otrzymywania 
i zostałeś(-aś) wykluczony(-a) zarówno 
z federalnej kontroli zachęty, jak i wsparcia 
bezrobotnych w związku z COVID-19.

Doświadczasz trudności finansowych 
z powodu pandemii COVID-19.

Twoje gospodarstwo domowe uzyskuje 
dochód niższy niż $55,000.

Mieszkasz w New Jersey i masz więcej 
niż 18 lat. 

$

Jak to działa?
l Złóż wniosek online na stronie ExcludedNJFund.nj.gov
l  Będzie wymagany dokument na potwierdzenie wieku, tożsamości, adresu zamieszkania, dochodów

i trudności związanych z COVID.
l  Wniosek można składać WYŁĄCZNIE, jeśli zostałeś(-aś) wykluczony(-a) zarówno z federalnych

kontroli zachęty, jak i wsparcia bezrobotnych w związku z COVID.

Wnioski będą przetwarzane w kolejności, w jakiej zostały otrzymane, aż do wyczerpania funduszu. 

Jeśli potrzebujesz pomocy przy składaniu wniosku, możesz się zgłosić do społecznych partnerów DHS. 
Odwiedź stronę ExcludedNJFund.nj.gov i kliknij stronę „Application Assistance” („Pomoc przy skladaniu 
wniosku”), aby otrzymać listę osób pomagających przy złożeniu wniosku.
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Czy odczułeś(-aś) skutki COVID-19?

To oznacza, że Twoje gospodarstwo domowe 
doświadczyło:

l trudności finansowych z powodu pandemii,
ponieważ Twój dochód został zmniejszony ze
względu na mniejszą ilość godzin/dni wolne

l braku możliwości pracy ze względu na
izolację/kwarantannę albo z powodu zdalnej
nauki dziecka

l choroby lub śmierci z powodu COVID-19; lub

l braku możliwości opłacenia rachunków ze
względu na utratę dochodów.

Odwiedź stronę ExcludedNJFund.nj.gov i kliknij 
„Eligibilty Criteria” („Kryteria kwalifikowalności”), aby 
sprawdzić, czy się kwalifikujesz.


