هل تريد مساعدة في دفع
قسط التأمين الصحي  ACAالخاص بك؟
سوق التأمين الصحي هو موقع إلكتروني حكومي ،حيث يمكنك شراء تأمين صحي .ستدفع قس ً
طا
(دفعة شهرية) للتأمين الخاص بك Silver Access .هو برنامج DuPage Health
 Coalitionالذي يمكن أن يساعدك في دفع قسطك.
برنامج  Silver Accessليس تأمي ًنا صحيًا!

هل أنا مؤهل؟

توجيهات الحد األقصى للدخل
في الشهر

في السنة

ً
مؤهًل ،يجب أن تستوفي التوجيهات التالية:
لكي تكون

حجم األسرة

$27,180
$36,620
$46,060
$55,500
$64,940
$74,380

$2,265
$3,052
$3,838
$4,625
$5,412
$6,198

1
2
3
4
5
6

$9,440

$787

لكل شخص إضافي ،أضف

.1
.2
.3
.4

قادرا على التسجيل في التأمين الصحي من سوق ACA
أن تكون ً
أن تكون مقي ًما في مقاطعة دوبيج ،إلينوي وتكون مواطنًا أمريكيًا أو مقي ًما إقامة
قانونية
أن تكون غير مؤهل للحصول على  Medicaidأو Medicare
أن تستوفي توجيهات الدخل قبل الضرائب (انظر المخطط البياني)

خطوات تقديم الطلب
تقدم بطلب الحصول على
!Silver Access

استخدم ائتمانك
الضريبي الكامل على
أقساط التأمين
()APTC

اختر خطة من
أي شركة تأمين متاحة للعام
2022

اختر خطة المستوى
الفضي
*قد تتضمن الخطتان البرونزية
والذهبية خيارات بديلة

اشتر وسجل في تأمين
صحي من
www.healthcare.gov

بمجرد التسجيل في البرنامج
 2أشهر من  1شهر من
 3أشهر من
تكاليف أقساط تكاليف أقساط تكاليف أقساط
التأمين
التأمين
التأمين
151-200%

101-150%

دوالرا شهر ًيا
سيتأهل األعضاء للحصول على معونة تصل إلى 150
ً
•

0-100% FPL

•

FPL

FPL

الحد األقصى للدخل
السنوي )($

الحد األقصى للدخل
السنوي )($

الحد األقصى للدخل
السنوي )($

ما يصل إلى

ما يصل إلى
20,385

ما يصل إلى
13,590

36,620

27,465

18,310

2

46,060

34,545

23,030

3

55,500

41,625

27,750

4

64,940

46,705

32,470

5

74.3SO

55,765

37.190

6

27,180

حجم األسرة

•
1

•
•
•

سيُطلب من جميع األعضاء حضور جلسة تعليمية حول الرعاية الصحية وبرنامج
Silver Access
سيطلب برنامج  Silver Accessمن األعضاء إعداد خطة سداد قبل بدء التسجيل
لجزء من تكاليف التأمين الصحي للعضو
سيدفع األعضاء  3-1أشهر من تكاليف قسط التأمين ،باإلضافة إلى أي تكلفة تزيد عن
دوالرا لكل عضو شهريًا (انظر المخطط البياني)
150
ً
ً
سوف يدفع برنامج  Silver Accessقسطا شهريًا عن األعضاء مباشرة إلى شركة
التأمين الصحي الخاصة بهم
لن يقوم برنامج  Silver Accessبدفع تكاليف العضو من جيبه مثل المدفوعات
المشتركة  -فهذه مسؤولية العضو
يجب على األعضاء تقديم الضرائب (بشكل مشترك ،إذا كانوا متزوجين) وإبالغ السوق
وبرنامج  Silver Accessعن أي تغييرات تطرأ على الدخل

لًلستفسار ،تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني  www.accessdupage.orgأو االتصال بنا على الرقم  630-510-8720من االثنين إلى الجمعة ،من
الساعة  7:00صبا ًحا حتى  3:00مساء

DO YOU NEED HELP PAYING YOUR
ACA HEALTH INSURANCE PREMIUM?
The Health Insurance Marketplace is a government website
where you can buy health insurance. You will pay a premium
(monthly payment) for your insurance. Silver Access is a DuPage
Health Coalition program that can help you pay your premium.
Silver Access is not health insurance!

DO I QUALIFY?

MAXIMUM INCOME GUIDELINES

To qualify, you must meet the following guidelines:
1. Be able to enroll in health insurance from the ACA
Marketplace
2. Live in DuPage County, IL and be a US Citizen or a
legal resident
3. Do not qualify for Medicaid or Medicare
4. Meet the income guidelines, before taxes (see chart)

STEPS TO APPLY
Buy & Enroll in
Health Insurance
from
www.healthcare.gov

Choose a Silver
Level Plan
*Bronze or Gold plans may
have alternative options

Use your entire
Advance
Premium Tax
Credit (APTC)

Select a plan from
any insurance
company available
for the 2022 year

Apply for
Silver Access!

ONCE ENROLLED IN THE PROGRAM
Members will qualify for up to $150 a month in assistance
All members will be required to attend a learning session
about healthcare and Silver Access
Silver Access will ask members to set up a payment plan
before enrollment begins for a portion of the member's
health insurance costs
Members will pay 1-3 months of premium costs, plus any
cost greater than $150 per member per month (see chart)
Silver Access will pay members' monthly premium directly
to their health insurance company
Silver Access will NOT pay the member's out of pocket costs
such as copayments - these are the member's responsibility
Members must file taxes (jointly, if married) and inform the
marketplace and Silver Access of any changes to income
For questions, visit our website at www.accessdupage.org or call us at 630-510-8720 M-F, 7am-3pm

