
ھل ترید مساعدة في دفع 
؟ الخاص بك  ACAقسط التأمین الصحي  

ستدفع قسًطا   سوق التأمین الصحي ھو موقع إلكتروني حكومي، حیث یمكنك شراء تأمین صحي. 
بك.   الخاص  للتأمین  شھریة)  برنامج    Silver Access(دفعة   DuPage Healthھو 

Coalition الذي یمكن أن یساعدك في دفع قسطك .
!لیس تأمیًنا صحیًا  Silver Accessبرنامج  

ھل أنا مؤھل؟  الحد األقصى للدخل  توجیھات
:لكي تكون مؤھًال، یجب أن تستوفي التوجیھات التالیة األسرة  حجم الشھر في السنة في

ACAأن تكون قادًرا على التسجیل في التأمین الصحي من سوق .1
أن تكون مقیًما في مقاطعة دوبیج، إلینوي وتكون مواطنًا أمریكیًا أو مقیًما إقامة .2

قانونیة 
Medicareأو  Medicaidأن تكون غیر مؤھل للحصول على .3
أن تستوفي توجیھات الدخل قبل الضرائب (انظر المخطط البیاني).4
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لكل شخص إضافي، أضف 

خطوات تقدیم الطلب

ل في تأمین   اشترِ  وسّجِ
صحي من

www.healthcare.gov

اختر خطة المستوى  
الفضي

*قد تتضمن الخطتان البرونزیة  
والذھبیة خیارات بدیلة 

استخدم ائتمانك 
الضریبي الكامل على  

أقساط التأمین 
)APTC (

اختر خطة من 
 أي شركة تأمین متاحة للعام 

2022

تقدم بطلب الحصول على  
Silver Access !

بمجرد التسجیل في البرنامج 
دوالًرا شھریًا  150سیتأھل األعضاء للحصول على معونة تصل إلى 

سیُطلب من جمیع األعضاء حضور جلسة تعلیمیة حول الرعایة الصحیة وبرنامج  •
Silver Access

من األعضاء إعداد خطة سداد قبل بدء التسجیل   Silver Accessسیطلب برنامج •
لجزء من تكالیف التأمین الصحي للعضو

أشھر من تكالیف قسط التأمین، باإلضافة إلى أي تكلفة تزید عن  3-1سیدفع األعضاء •
دوالًرا لكل عضو شھریًا (انظر المخطط البیاني)  150

مباشرة إلى شركة   قسًطا شھریًا عن األعضاء Silver Accessسوف یدفع برنامج  •
التأمین الصحي الخاصة بھم 

بدفع تكالیف العضو من جیبھ مثل المدفوعات   Silver Accessیقوم برنامج   لن•
فھذه مسؤولیة العضو -المشتركة 

یجب على األعضاء تقدیم الضرائب (بشكل مشترك، إذا كانوا متزوجین) وإبالغ السوق  •
على الدخل عن أي تغییرات تطرأ Silver Accessوبرنامج 

شھر من   1
تكالیف أقساط 

التأمین

أشھر من   2
تكالیف أقساط 

التأمین

أشھر من   3
تكالیف أقساط 

التأمین

0-100% FPL 101-150%
FPL

151-2 0%
FPL

حجم األسرة  الحد األقصى للدخل  
($)السنوي 

الحد األقصى للدخل  
($)السنوي 

الحد األقصى للدخل  
($)السنوي 

1 ما یصل إلى
13,590

ما یصل إلى 
20,385

ما یصل إلى

2 18,310 27,465

3 23,030 34,545

4 27,750 41,625

5 32,470 46,705

6 37.190 55,765

من االثنین إلى الجمعة، من   630-510-8720أو االتصال بنا على الرقم  www.accessdupage.orgلالستفسار، تفضل بزیارة موقعنا اإللكتروني 
مساء  3:00صباًحا حتى  7:00الساعة 
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