
 COVID-19 સસંાધનો  
એવા વ્યક્તિઓ માટે કે જમેના નામના 
પૂરાવા નથી અથવા અક્તનક્તિત છે 

 

 

 

જસી સ્ટેટ ખાતરી કરવા પર ધ્યાન કેક્તરિત કર ેછે કે ઇક્તમગે્રશનની ક્તસ્થક્તતને ધ્યાનમાં લીધા વગર અને 

/ અથવા તેમની પાસે આરોગ્ય વીમો છે કે નહી,ં બધા લોકો સંક્રમણથી સુરક્તિત છે અને યોગ્ય 

પરીિણ અને સારવાર મેળવે છે. પરીિણ અને સારવાર ક્યાર ેઅને કેવી રીતે લેવી તે ક્તવશે તમાર ે

કોઈ તબીબી વ્યવસાયી સાથે વાત કરવી જોઈએ. કૃપા કરીને નીચેની માક્તહતી ધ્યાનથી વાંચો: 

શુ ંહંુ COVID-19 
પરીિણ માટે પાત્ર 
છંુ? 

 તમે ન્યૂ જર્સીના રહેવાર્સી હોવા જોઇએ. 

 કફ, તાવ અને શ્વાર્સ લેવામાાં તકલીફ હોય. 

 પર પૂર્ણ કરો https://self.covid19.nj.gov/ એ જોવા માટે કે 

તમાર ેCOVID-19 પરીક્ષર્ની જરૂર છે. આ ર્સાધન તમને તે 

જાર્વામાાં મદદ કરશે કે તમે અને તમારા પ્રિયજનોના સ્વાસ્્યને 

ર્સુરપ્રક્ષત રાખવા માટે તમે શુાં  કરી શકો છો. 

તમે ક્યાં પરીિણ 
કરાવી શકો? 

પરીિણ કેરિ પર જાઓ. તમારાં  ઘર છોડતાાં પહેલાાં પરીક્ષર્ કેન્રની 

જરૂપ્રરયાતો પ્રવશે વાાંચી લો. પરીક્ષર્ કેન્રોની ર્સાઇટ્ર્સ અને 

જરૂપ્રરયાતો માટે જુઓ: https://covid19.nj.gov/faqs/nj-

information/testing-information/where-are-testing-

centers-in-new-jersey 

પ્રકાંમત: આ મફત છે. 

ફેડરલી ક્વોક્તલફાઇડ હેલ્થ સેરટસસ (Federally Qualified 

Health Centers, FQHCs). ફેડરલી ક્વોપ્રલફાઇડ હેલ્થ ર્સેન્ટર્સણ 

(FQHCs) મફતમાાં વીમો ન હોય એવા લોકો અને ઈપ્રમગ્રેશનની 

પ્રસ્થપ્રતને ધ્યાનમાાં લીધા વગર Covid-19 નુાં પરીક્ષર્ કર ેછે અને 

તબીબી ર્સાંભાળ પૂરી પાડે છે.  કૃપા કરીને તમારા સ્થાપ્રનક ફેડરલી 

ક્વોપ્રલફાઇડ હેલ્થ ર્સેન્ટરનો ર્સાંપકણ  કરો અને અનુકૂળ સમય અને 

સૂચનો જાર્ો. ફેડરલી ક્વોપ્રલફાઇડ હેલ્થ ર્સેન્ટર્સણ ની યાદી મેળવી 

શકાય છે: 

https://www.nj.gov/health/fhs/primarycare/fqhc/. 

પ્રકાંમત: આ મફત છે. 

દવાખાનાં - ચેક્તરટી કેર કાયસક્રમ. COVID-19 પરીક્ષર્ ખચણ ચેપ્રરટી 

કેર માટે લાયક વીમા માટે માફ કરવામાાં આવશે. ચેપ્રરટી કેર 

કાયણક્રમની (Charity Care Program) માપ્રહતી મેળવી શકો છો: 

https://www.nj.gov/health/charitycare/. તમારી સ્થાપ્રનક 

હોપ્રસ્પટલમાાં જતા પહેલાાં તમાર ેકોઈ તબીબી િદાતા ર્સાથે વાત 

કરવી જોઈએ. 
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COVID-19 વ્યક્તિઓ માટે સંસાધનો  
કોણ નામના પૂરાવા વગરનું અથવા અક્તનક્તિત છે 

 

 

જાહેર ચાજસ ક્તનયમ: 

જાહેર ચાજસ શુ ંછે? કેટલાક લોકો કે જઓે ગ્રીનકાડણ  (કાયદેર્સર કાયમી રહેઠાર્) અથવા 

યુ.એર્સ. માાં િવેશ માટે પ્રવઝા માટે અરજી કર ેછે તેઓએ "જાહેર ચાજણ" 

પરીક્ષા પાર્સ કરવી આવશ્યક છે. "જાહેર ચાજણ" પરીક્ષર્માાં વ્યપ્રિને તે 

બતાવવુાં જરૂરી છે કે તેઓ ચોક્કર્સ ર્સરકારી કાયણક્રમો પર પ્રનભણર બને તેવી 

ર્સાંભાવના નથી. નવી જાહેર ચાજણ પરીક્ષર્ ધ્યાનમાાં લે છે:  પૂરક પોષર્ 

ર્સહાય કાયણક્રમ (SNAP, EBT, ફૂડ સ્ટેમ્પ્ર્સ), ફેડરલ પપ્રલલક હાઉપ્રર્સાંગ અને 

કલમ 8 ર્સહાય, Medicaid (કટોકટી ર્સેવાઓ પ્રર્સવાય, 21 વષણથી ઓછી 

ઉાંમરના બાળકો, ર્સગભાણ સ્ત્રીઓ અને નવી માતાઓ), અને રોકડ ર્સહાય 

કાયણક્રમો (જમે કે SSI, TANF, ર્સામાન્ય ર્સહાય). જો તમને કોઈ િશ્નો હોય 

તો કૃપા કરીને તમારા કાનૂની ર્સેવાઓ િદાતા ર્સાથે તપાર્સ કરો. 

જાહેર ચાજસ ક્તનયમ 

હોવા છતાં પણ હંુ 

પરીિણ કરી શકંુ 

છંુ? 

 હા, ઇક્તમગ્રેશન અક્તધકારીઓએ પુક્તિ કરી છે કે COVID-19 

ર્સાંબાંપ્રધત પરીિણ, સારવાર અને ક્તનવારક સંભાળ વ્યપ્રિના 

જાહેર ચાજણ પ્રવશે્લષર્ને નકારાત્મક અર્સર કરશે નહીાં. 

 

 

વધાર ેCOVID-19 માક્તહતી માટે: 
કૃપા કરીન ેરય ૂજસીના માક્તહતી કેરિનો સંપકસ  કરો: https://covid19.nj.gov/. 

કોલ કરો (સામારય COVID-19 પ્રશ્નો): 2-1-1 (7a-11p)  

કોલ કરો (તબીબી પ્રશ્નો): 1-800-962-1253 (24/7)  

NJCOVID પર ટેક્સસ્ટ મેસેજ કરો 898-211 ચેતવર્ી મેળવવવા માટે 

માનક્તસક સ્વાસ્્ય હોટલાઇન: 866-202-4357 (8a-8p) 

http://www.uscis.gov/greencard/public-charge
https://covid19.nj.gov/

