الخدمات الصحية لغير المؤمنين
(DDOH)DuPage Dispensary of
Hopeهو برنامج صيدلي يساعد المرضى
غير المؤمن عليهم (بما في ذلك أعضاء
 )Access DuPageفي الحصول عىل
أدوية مجانية بوصفة طبية صالحة.
المتطلبات :يجب أن يكون غير مؤمن عليه
ويلبي إرشادات الدخل أدناه .لالستفسار أو
للتعرف عىل قائمة األدوية المتاحة ،تفضل
بزيارة
accessdupage.org/dispensary-ofhope

ييوفر برنامج ( SA) Silver Accessمساعدة
مالية (تصل إىل  150دوالًرا شهرًيا) لألسر
ذات الدخل المنخفض الذين يشترون
التأمين الصحي من سوف .ACA
المتطلبات :يجب أن تكون مقيًم ا في
مقاطعة دوبي  ،وتستوفي توجيهات الدخل
أدناه ،وأن تكون قادًرا عىل التسجيل في
سوق تأمين  .ACAلالستفسار أو لتقديم
طلب ،تفضل بزيارة
accessdupage.org/silver-access

نحن هنا للمساعدة!

موظفونا عىل استعداد هنا للمساعدة في مجموعة متنوعة من الخدمات المختلفة ،بما في ذلك:
التعليم الصحي·
واإلنفلونزا  COVID-19لقاحات·
التسجيل في التأمين الصحي والبرامج الصحية·
الربط بالغذاء والمرافق واإليجار والمساعدة المالية·
المساعدة في الفواتير الطبية والديون·
المراكز الصحية المؤهلة فدرالًي ا في مقاطعة دوبيج

تشارك المراكز الصحية المؤهلة فدرالًي ا في  Medicaidو  Medicareوالتأمينات األخرى ،وتقبل أيًض ا
المرضى غير المؤمن عليهم عىل نطاق رسوم متدرجة.
VNA Health Care
المواقع في :كارول ستريم وبنسنفيل وأورورا وبولينغبروك
www.vnahealth.com / 630-892-4355
ACCESS Community Health Network
المواقع في :بلومينغديل  ،أديسون  ،وويست شيكاغو
www.achn.net / 866-267-2353
Hamdard Health Alliance
المواقع في :بلومينغديل  ،أديسون  ،وويست شيكاغو
(بنسفيل)  224-414-1390و (أديسون) www.hamdardhealth.org /630-835-1430
8/2022

()ADينسق برنامج  DuPageرعاية صحية
شاملة منخفضة التكلفة ،بما في ذلك الرعاية
األولية والمتخصصة واألدوية وخدمات
المستشفى لمن ال يوجد لديهم مسار للتأمين،
بمساعدة شركاء المجتمع والمتطوعين.
المتطلبات :يجب أن يكون مقيًم ا في مقاطعة
دوبيج ،ويستوفي توجيهات الدخل أدناه ،وأن
يكون قادًرا عىل تقديم إثبات الدخل والعنوان.
اتصل بالرقم 630-510-8720؛ داخلي:
إلكمال الطلب عبر الهاتف204.

توجيهات الحد األقصى للدخل
لعام ( 2022قبل الضرائب)
DDOH

AD/SA

الدخل السنوي

200% FPL

250% FPL

حجم األسرة

$27,180

$33,975

1

$36,620

$45,775

2

$46,060

$57,575

3

$55,500

$69,375

4

$9,440

$11,800

كل شخص إضافي

تابعونا عىل مواقع التواصل االجتماعي!
@dupagehealthcoalition

@AccessDuPage

DuPage Health Coalition

@DHCoalition

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

