کیا آپ کو اپنے  ACAہیلتھ انشورنس پریمیم کی ادائیگی
میں مدد کی ضرورت ہے؟
ہیلتھ انشورنس مارکیٹ پلیس ایک سرکاری ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ ہیلتھ انشورنس
خرید سکتے ہیں۔ آپ اپنے بیمہ کے لیے ایک پریمیم (ماہانہ ادائیگی) ادا کریں گے۔
 Silver Accessایک  DuPageہیلتھ کولیشن پروگرام ہے جو آپ کو اپنا پریمیم ادا
کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔  Silver Accessہیلتھ انشورنس نہیں ہے!

کیا میں اہل ہوں؟

زیادہ سے زیادہ آمدنی کے رہنماء خطوط
فی سال

فی مہینہ

اہل ہونے کے لیے ،آپ کو درج ذیل رہنماء خطوط پر پورا اترنا ہو گا:

فیملی کا سائز

$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

ہر ایک فالتو فرد کے لیے

.1
.2
.3
.4

 ACA Marketplaceسے ہیلتھ انشورنس میں اندراج کرنے کے قابل
 DuPageکاؤنٹی اور  ILکا رہائشی اور امریکی شہری یا قانونی رہائشی ہونا
 Medicaidیا  Medicareکے لیے اہل نہ ہوں
ٹیکس سے پہلے کی آمدنی کے رہنماء خطوط پر پورا اترنا (چارٹ دیکھیں)

درخواست دینے کے مراحل
 Silver Accessکے لیے
درخواست دیں!

سال  2022کے لیے
دستیاب کسی بھی
انشورنس کمپنی سے
ایک پالن منتخب کریں

اپنا پورا ایڈوانس
پریمیم ٹیکس کریڈٹ
( )APTCاستعمال کریں

ایکSilver Level
 Planمنتخب کریں
*برونز یا گولڈ پالنز میں متبادل
اختیارات ہو سکتے ہیں

ہیلتھ انشورنس خریدیں
اور اندراج کریں:
www.healthcare.gov

ایک بار جب پروگرام میں اندراج ہو جائے
پریمیم
پریمیم
پریمیم
اخراجات کے اخراجات کے اخراجات کا
 1مہینہ
 2مہینے
 3مہینے
151-200%

101-150%

FPL

FPL

0-100% FPL

زیادہ سے زیادہ ساالنہ
آمدنی [)$

زیادہ سے زیادہ
ساالنہ آمدنی )($

زیادہ سے زیادہ
ساالنہ آمدنی [)$

خاندان کا
سائز

27,180
تک

20,385
تک

13,590
تک

1

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

74.380

55,765

37.190

6

ممبران ماہانہ  150$تک کی امداد کے لیے اہل ہوں گے
• تمام ممبران کو صحت کی دیکھ بھال اور  Silver Accessکے بارے میں سیکھنے کی
نشست میں شرکت کرنی ہو گی۔
•  Silver Accessممبران سے کہے گا کہ وہ ممبر کے ہیلتھ انشورنس کے اخراجات
کے ایک حصے کے لیے اندراج شروع ہونے سے پہلے ادائیگی کا ایک پالن ترتیب دیں۔
• ممبران  1-3ماہ کے پریمیم اخراجات ادا کریں گے ،نیز کوئی بھی ایسی الگت جو 150$
فی ممبر فی مہینہ سے زیادہ ہو گی (چارٹ دیکھیں)
•  Silver Accessممبران کا ماہانہ پریمیم براہ راست ان کی ہیلتھ انشورنس کمپنی کو ادا
کرے گا
•  Silver Accessممبر کی جانب سے ادا کیے جانے والے اخراجات جیسے کہ مشترکہ
ادائیگی کی رقم ادا نہیں کرے گا  -یہ ممبر کی اپنی ذمہ داری ہو گی
• اراکین کو الزمی طور پر اپنے ٹیکس کے گوشوارے جمع کرانے ہوں گے (مشترکہ طور
پر ،اگر شادی شدہ ہو) اور مارکیٹ پلیس اور  Silver Accessکو آمدنی میں کسی بھی
تبدیلی کے بارے میں الزمی مطلع کرنا ہو گا

سواالت کیلئے ،ہماری ویب سائٹ  www.accessdupage.orgپر جائیں یا ہمیں پیر تا جمعہ ،صبح  7تا دن  3بجے تک  630-510-8720پر کال کریں

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

