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Dịch Vụ Y Tế dành cho Người Không Tham Gia Bảo Hiểm 

Access DuPage phối hợp chăm sóc sức 

khỏe toàn diện với chi phí thấp, trong đó 

có chăm sóc sức khỏe ban đầu và chăm 

sóc sức khỏe chuyên sâu, sử dụng thuốc 

và dịch vụ bệnh viện dành cho những 

người không tham gia bảo hiểm, với sự 

giúp đỡ của các đối tác và tình nguyện 

viên trong cộng đồng. 

Yêu cầu: Phải sinh sống tại Quận 

DuPage, tuân thủ các hướng dẫn về thu 

nhập dưới đây, có khả năng chứng minh 

thu nhập và địa chỉ. 

Gọi đến số 630-510-8720, số máy lẻ 204 

để hoàn thành hồ sơ đăng ký qua điện 

thoại. 

DuPage Dispensary of Hope là một 
chương trình dược giúp những bệnh 
nhân không tham gia bảo hiểm (bao 
gồm cả các hội viên của Access 
DuPage) nhận được thuốc miễn phí có 
kê đơn hợp lệ. 

Yêu cầu: Phải không tham gia bảo hiểm 

và đáp ứng các hướng dẫn về thu nhập 

dưới đây.  

Nếu có thắc mắc hoặc muốn biết danh 

mục thuốc có sẵn, hãy truy cập địa chỉ 

accessdupage.org/dispensary-of- hope 

Silver Access cung cấp sự giúp đỡ tài 

chính (lên đến $150 mỗi tháng) cho 

các gia đình có thu nhập thấp mua bảo 

hiểm y tế trên thị trường ACA. 

Yêu cầu: Phải là người sinh sống tại 

Quận DuPage, tuân thủ các hướng dẫn 

về thu nhập dưới đây và có khả năng 

tham gia bảo hiểm trên thị trường 

Marketplace. Nếu có thắc mắc hoặc 

muốn nộp hồ sơ đăng ký, hãy truy 

cập địa chỉ accessdupage.org/silver-

access 

 
 
 
 
 

Hướng Dẫn Về Thu Nhập Tối 

Đa Năm 2022 (Trước Thuế) 

 

Chúng Tôi Sẵn Sàng Giúp Đỡ! 
 

Nhân viên của chúng tôi ở đây để giúp đỡ về nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm: 

• Giáo Dục Sức Khỏe 

• Tiêm Vắc Xin Phòng COVID-19 Và Bệnh Cúm 

• Đăng Ký Tham Gia Bảo Hiểm Y Tế Và Các Chương Trình Y Tế 

• Kết Nối Với Chương Trình Hỗ Trợ Thực Phẩm, Tiện Ích, Thuê Nhà và Tài Chính 

• Trợ Giúp Về Hóa Đơn Y Tế và Khoản Nợ 

Quy Mô Gia Đình 
Thu Nhập 

Hàng Năm 

 

1 $27.180 
 

2 $36.620 
 

Các Trung Tâm Y Tế Tiêu Chuẩn Liên Bang Tại Quận Dupage 

3 $46.060 
 

Các Trung Tâm Y Tế Tiêu Chuẩn Liên Bang tham gia chương trình Medicaid, Medicare 
và các chương trình bảo hiểm khác, ngoài ra còn tiếp nhận bệnh nhân không tham gia 
bảo hiểm theo chương trình giảm giá theo thang dịch vụ. 

Mạng Lưới Chăm Sóc Sức Khỏe Vna 
Địa điểm: Carol Stream, Bensenville, Aurora và Bolingbrook www.vnahealthcare.com / 

630-892-4355 

Mạng Lưới Sức Khỏe Cộng Đồng ACCESS 
Địa điểm: Bloomingdale, Addison và West Chicago 

www.achn.net / 866-267-2353 

Liên Minh Y Tế Hamdard 
Địa điểm: Addison và Bensenville 

www.hamdardhealth.org / 630-835-1430 (Addison) & 224-414-1390 (Bensenville) 

4 $55.500 
 

Mỗi Người Bổ Sung $9.440 

 

Hãy Theo Dõi Chúng Tôi Trên Mạng Xã Hội! 
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Family Size
Yearly

Income

1

2

3

4

$27,180

$36,620

$46,060

$55,500

$9,440
Each Additional

Person

Health Services for the Uninsured

2022 Maximum Income
Guidelines (Before Taxes)

Federally Qualified Health Centers participate in Medicaid, Medicare, and other
insurances, and also accept uninsured patients on a sliding fee scale.

                            coordinates low cost
comprehensive health care, including
primary and specialty care,
medication, and hospital services for
those who don’t have a pathway to
insurance, with the help of
community partners and volunteers.

Access DuPage

                           Must live in DuPage
County, meet income guidelines
below, and be able to provide proof
of income and address. 
Call 630-510-8720 ext. 204 to
complete application by phone.

Requirements:

                        provides financial help
(up to $150 per month) to low-
income families who purchase
health insurance on the ACA
marketplace. 

Silver Access                                                   is a
pharmacy program that helps
uninsured patients (including Access
DuPage members) get free
medications with a valid
prescription.

DuPage Dispensary of Hope

                           Must be uninsured
and meet income guidelines below. 
For questions or a list of available
medications, visit
accessdupage.org/dispensary-of-
hope

Requirements:                            Must be a DuPage
County resident, meet income
guidelines below, and be able to
enroll in ACA Marketplace insurance.
For questions or to apply, visit
accessdupage.org/silver-access

Requirements:
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Follow us on Social Media!

Health Education 
COVID-19 and Flu Vaccination
Enrollment in Health Insurance and Health Programs
Linkage to Food, Utility, Rent and Financial Assistance
Assistance with Medical Bills and Debt

Our staff is here to help with a variety of different services, including:

DuPage County Federally Qualified Health Centers

We are Here to Help! 

VNA Health Care
Locations in: Carol Stream, Bensenville, Aurora, and Bolingbrook

www.vnahealthcare.com / 630-892-4355

ACCESS Community Health Network
Locations in: Bloomingdale, Addison, and West Chicago

www.achn.net / 866-267-2353

Hamdard Health Alliance
Locations in: Addison and Bensenville

www.hamdardhealth.org / 630-835-1430 (Addison) & 224-414-1390 (Bensenville)

http://accessdupage.org/dispensary-of-hope
https://accessdupage.org/silver-access/
http://www.accessdupage.org/
tel:+1.866.267.2353
tel:+12244141390
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