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 AD/SA DDOH

   

   250% FPL   200% FPL

1 $33,975 $27,180

2 $45,775 $36,620

3 $57,575 $46,060

4 $69,375 $55,500

ေးနာကထ �ပ���ြစ္္
မားြ်ွင္းားစ $11,800 $9,440

း်ားႏး စစဥ္ဝင္ေ္း႐င ္

2022 အမ ာာ်းဆံ ်ား ဝင္ေ္း႐င ္လ
မ္း်ားး း �� ကမ ာာ်း (အ႐ေခ��ဆာင္

မီ) 

8/2022

@AccessDuPage

@DHCoalition

(AD) Access DuPage သ��ွိြဖကအဖ ြဲ႕အစည္း်ား
မ ာ်ား်ားႏး င္း့ ္ ေးြစနာဝ့ ��ထ္း်ားမ ာ်ား၏ အကူအညီး
င္း့ ္ေအး ခခ်ံားႏး င္း့ ္ အထ်ားူေးစာင္း့ ္ေးရ ာကမႈ၊ ေး
ဆ်ား်ားႏးင္ း့ ္ေးဆ်ား႐ံံု ဝနေ္းဆာင�ႈမ ာ်ား ပါဝင္္ေး
သာ က ��� စရိွ�သ ကသ ာၿပ်ီား း ပည္းစ့ ံးေ းသာ က
နး္်ားမာေးရ်ား ေးစာင္း့ ္ေးရ ာကမႈကိွ ညႇးွိး်ားႏးွိးႈ
င္္း်ားေးဆာင္္႐႐ံုက္ေးပ်ားပါသည္။

(SA) Silver Access သည္ACA marketplace
�တင္ က နး်္ားမာာေးရ်ားအာမခံ ဝယ�  ူေးသာ
ဝင္ေ္း႐င�ည္း်ားပ�ားသည္း ့မိွသာ်ားစ မ ာ်ားအ
�တက္(ြ◌စလလ င္ ္$150 အထိွ) ေးေ႐င�က်ား
အကူအညီပ့ံပိွ ်ားေးပ်ားပါသည္။

(DDOH) DuPage Dispensary of Hope သည္
အာမခံ မရ ိွေးသာလနူာမ ာ်ား (Access DuPage
အဖ ြဲ႕ဝင� ာ်ား အပါအဝင္)္ အ ား �ရာ်ားဝင္ေ္း
ဆ်ားစား ငး့္ ္ေးဆ်ားဝ�ားမ ာ်ား အခ�မ့ဲရရ ိွ������
ညီေးပ်ားေးသာ ေးဆ်ားဆိွ င�႐ိွုံ ဂရမတစခု း စ
သည္။ 

ဆိွ ရ ယ�ီဒီယ္ာေးပၚ�တ�င္�ကၽ်ားႏး္း ပတွိ�႔ကိွ
ေးဖ း�ွိိ�လိပ္ု�ါ

က နး္်ားမာေးရ်ား အသိွပညာေးပ်ားး ခင္္း်ား 
COVID-19 း်ားႏး င္း့ ္ြ ပ္ေးတက်ား ကာတကယ္္ေးဆ်ား 
က နး္်ားမာေးရ်ားအာမခ်ံားႏး င္း့ � နး္်ားမာေးရ်ား အစီအစဥမ ာ်ား�တင္�ာရင္္း်ားတသင္္း်ားး ခင္္း်ား  
အစာ်ားအစ ၊ လ ွ်ပ�စ�ား၊ ေးရ အသံ ်ားး ပဳ္မႈ၊ င္ာ ်ားရမ္း်ားမႈ်ားႏး င္း့ ္ေးေ႐င�က်ားဆိွ င�ာ အကူအညီြွိ ႔်ားႏး င္း့ � ွိ�ဆ
ကမႈ 
 ေးဆ်ားဘကဆ ွိ�င�ာ ေးဘလမ ာ်ား်ားႏး င္း့ ္ ေအး တက်ားမ ာ်ား�တင္္ ကူညီေးဆာင္္႐႐ံုက္ေးပ်ားး ခင္္း်

တကၽ်ားႏး္း ပတွိ�႔၏ ဝ��မ္း်ားမ ာ်ားသည္ေေနရာ�တင္္ ေးအာကပါြွိ ႔အပါအဝင္္ြမ�ညီေးသာ ဝနေ္းဆာင�ႈမ ာ်ား႐စာကိွ
ကူညီေးဆာင္္႐႐ံုက္ေးပ်ားပါသည္- 

 ယ�ရယ� ဆင္း္ ့အရ��ခ င္္း်ား း ပည့း� ီေးသာ က နး်္ားမာေးရ်ားစင�ာမ ာ်ားသည္MEDICAID၊
MEDICARE း်ားႏး ငး့္ ္ အ ခာ်ားအာမခံခ ကမ ာ်ား�တင္��်ားေးပါင္း်္ားပါဝင�ပ်ီား၊ အာမခံ မရ ိွသည့း္

လနူာမ ာ်ားကိွ ေးလ ာေ့ းၾက်ားေး႐င ္�အိ င္း်္ား�အား ငး့္ �ကခံပ္ါသည္။ 
 

အာမခံ မရ ◌ိွသူမ ◌ာ်ားအ�တက�  နး်္ားမာေးရ်ား ဝနေ္းဆာင�ႈမ ◌ာ်ား 

 တကၽ်ားႏး္း ပတွိ�႔ ကူညီရနေ္ေနရာ�တင္� ိွပါသည္!

DuPage ေးကာင�ီ ယ�ရယ� ဆင္း္ ့အရ��ခ င္း်္ား း ပည့း� ီေးသာ က နး်္ားမာေးရ်ားစင�ာမ
ာာ်း 

DuPage Health Coalition | accessdupage.org | (630) 510-8720

လွိ အပခ ကမ ာ်ား- DuPage ေးကာင�ီ��တင္္ေးနထိွ
င�မည္၊ ေးအာက္ေး ား္း ပပါ ဝင္္ေး႐င္ လမ္း်ားး း ���
ခ မ ာ်ား်ားႏးင္ း့ ္ း ပည့း�ီရမည္၊ ဝင္္ေး႐င္်ားႏးင္ း့ �ွိပ
စာ ေအထာကအ ထာ်ား ြင္္း ပ်ားႏးွိး င�မည္။ နး္်ားး င္း့
္ေးလ ာကလ းာကိွ း ည့း္႐စကရန6္30-510- 8720
ext. 204 ကိွ နး္်ားေးခၚဆိွ ပါ။

လွိ အပခ ကမ ာ်ား -DuPage ေးကာင�ီ��တ
င္ေ္းနထိွ �င��� း စရမည္၊ ေးအာက္ေး ား္း ပပါ
ဝင္ေ္း႐င ္လမ္း်ားး း ��� ခ မ ာ်ား်ားႏးင ္း့ ္ း ပည့း္
မီရမည္၊ ACA Marketplace အာမခံ�တင္ ္စာ
ရင္း်္ားတသင္း်္ားး်ားႏးိွး င�မည္။ ေးမ်ား႐ခနး်္ား
မ ာ်ား သိွ ႔မဟ ြ္ေးလ ာကထ ာ်ားရန ္
accessdupage.org/silver-access သိွ ႔ ဝ
င္ေ္းရာက္ေးလလ့ာပါ

လွိ အပခ ကမ ာ်ား -အာမခံမရ ိွသူး စရမည္၊ ေး
အာက္ေး ား္း ပပါ ဝင္ေ္း႐င ္လမ္း်ားး း ��� ခ မ
ာ်ား်ားႏးင ္း့ ္ း ပည့း�ီရမည္။ ေးမ်ားြခနး္ားမ ာ်ား
သိွ ႔မဟ ြ�်ားႏးိွး င္ေ္းသာေးဆ်ားဝ�ားမ ာ်ား စာ
ရင္း်္ားကိွ accessdupage.org/dispensary-of-
hope �တင္ ္ဝင္္ေးရာက ၾ ကည္း႐ံ� ႈပါ

VNA က နး်္ားမာေးရ်ား ေးစာင္း္ေ့ းရ ာကမႈ
 �ည္ေးနရာမ ာ်ား- Carol Stream, Bensenville, Aurora, း်ားႏး င္း္ ့Bolingbrook

www.vnahealth.com / 630-892-4355

ACCESS အသိွ င္း်္ားအဝိွ င္္း်ား က နး်္ားမာေးရ်ားတက��က
�ည္ေးနရာမ ာ်ား- Bloomingdale, Addison, း်ားႏးင ္္း ့West Chicago 

www.achn.net / 866-267-2353

Hamdard Health Alliance
 �ည္ေးနရ မ်ွ ား- Addison း း င္း Bensenville www.hamdardhealth.org / 630-835-1430

(Addison) & 224-414-1390 (Bensenville) 

မိွသာ်ားစ
အရ႐းယ�
စာ်ား
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