
 

QUÝ VỊ CÓ CẦN GIÚP ĐỠ TRONG VIỆC ĐÓNG  

BẢO HIỂM Y TẾ CỦA MÌNH KHÔNG? 

 

Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế là một website của chính phủ  

nơi mà quý vị có thể mua bảo hiểm y tế. Quý vị sẽ đóng bảo hiểm của 

mình (đóng hàng tháng). Silver Access là một chương trình của Liên 

Minh Y Tế DuPage có thể giúp quý vị đóng bảo hiểm của mình.  

Silver Access không phải là chương trình bảo hiểm y tế! 

 
  

TÔI CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
KHÔNG? 

HƯỚNG DẪN VỀ THU NHẬP TỐI ĐA 

 

Để đủ điều kiện, quý vị phải đáp ứng các hướng dẫn dưới đây: QUY MÔ GIA ĐÌNH MỖI THÁNG MỖI NĂM 

  

1. Có khả năng tham gia bảo hiểm y tế từ Thị Trường ACA 

2. Sinh sống tại Quận DuPage, IL và là Công Dân Hoa Kỳ hoặc người 

cư trú hợp pháp 

3. Không đủ điều kiện tham gia chương trình Medicaid hoặc Medicare 

4. Tuân thủ các hướng dẫn về thu nhập, trước thuế (xem biểu đồ) 

1   $2.265 $27.180 
  

2   $3.052 $36.620 
  

3   $3.838 $46.060 
  

4   $4.625 $55.500 
  

5   $5.412 $64.940 
  

6   $6.198 $74.380 
  

Đối với mỗi người bổ 

sung, tính thêm $787  $9.440 
  

CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 
         

     

Mua & Tham Gia 

Bảo Hiểm Y Tế từ 

www.healthcare.gov 

Chọn Chương 

Trình Cấp Độ Bạc 

*Chương trình cấp độ Đồng 

hoặc Vàng có thể có các tùy 

chọn khác 

Sử dụng toàn bộ 

Tín Dụng Thuế Trả 

Trước (APTC) của 

mình 

Chọn một chương 

trình từ 
bất cứ công ty bảo 

hiểm nào có sẵn 

cho năm 2022 

Hãy nộp hồ sơ đăng 

ký tham gia  

chương trình Silver 

Access! 

NGAY KHI ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

Các hội viên sẽ đủ điều kiện nhận được một khoản tiền trợ 

giúp lên đến $150 

• Tất cả các hội viên sẽ phải tham gia một buổi học về chăm sóc sức khỏe và 

chương trình Silver Access 

• Chương trình Silver Access sẽ yêu cầu các hội viên xây dựng kế hoạch 

đóng một phần phí bảo hiểm y tế trước khi bắt đầu đăng ký tham gia 

• Các hội viên sẽ đóng 1-3 tháng phí bảo hiểm cộng với bất cứ khoản phí nào 

lớn hơn $150/hội viên/tháng (xem biểu đồ) 

• Chương trình Silver Access sẽ trực tiếp đóng phí bảo hiểm hàng tháng của 

các hội viên cho công ty bảo hiểm y tế của họ 

• Chương trình Silver Access sẽ KHÔNG thanh toán chi phí tự chi trả của hội 

viên chẳng hạn như các khoản đồng thanh toán - đây là những khoản tiền 

thuộc trách nhiệm thanh toán của hội viên 

• Các hội viên phải khai báo thuế (cùng nhau khai báo trong trường hợp đã kết 

hôn), thông báo cho thị trường bảo hiểm và chương trình Silver Access biết 

bất cứ sự thay đổi nào về thu nhập 

        

 

1 Tháng 

Phí Bảo 

Hiểm 

2 Tháng 

Phí Bảo 

Hiểm 

3 Tháng 

Phí Bảo 

Hiểm 

 

 
0-100% FPL 101-150% 

FPL 
151-200% 

FPL 

 

Quy Mô 

Gia Đình 

Thu Nhập Hàng 

Năm Tối Đa [$) 

Thu Nhập Hàng 

Năm Tối Đa ($) 

Thu Nhập Hàng 

Năm Tối Đa [$) 

 

1 
Lên đến  
13.590 

Lên đến  
20.385 

Lên đến 
27.180 

 

2 18.310 27.465 36.620 
 

3 23.030 34.545 46.060 

 

4 27.750 41.625 55.500 

 

5 32.470 46.705 64.940 
 

6 37.190 55.765 74.380 
 

Nếu có thắc mắc, hãy truy cập website của chúng tôi tại địa chỉ www.accessdupage.org hoặc gọi cho chúng tôi theo số 
630-510-8720 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 7 giờ sáng - 3 giờ chiều 

 

 

about:blank
about:blank


DO YOU NEED HELP PAYING YOUR
ACA HEALTH INSURANCE PREMIUM?

DO I QUALIFY? 

STEPS TO APPLY

ONCE ENROLLED IN THE PROGRAM

MAXIMUM INCOME GUIDELINES

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! 

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 

Members will qualify for up to $150 a month in assistance 

Be able to enroll in health insurance from the ACA
Marketplace
Live in DuPage County, IL and be a US Citizen or a
legal resident
Do not qualify for Medicaid or Medicare
Meet the income guidelines, before taxes (see chart) 

To qualify, you must meet the following guidelines:
1.

2.

3.
4.

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)

Apply for 
Silver Access!

Select a plan from
any insurance

company available
for the 2022 year 

For questions, visit our website at www.accessdupage.org or call us at 630-510-8720 M-F, 7am-3pm
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