
اندازه خانوار در ماه در سال

1 $2,831 $33,975

2 $3,815 $45,775

3 $4,798 $57,575

4 $5,781 $69,375

به ازای هر فرد
اضافی، اضافه کنید 

$983 $11,800

 
شهر واحد من

تكاليف

األقساط

شهرين من

تكاليف

األقساط

3 أشهر من
تكاليف

األقساط

 
0-100%

FPL
101-150%

FPL
151-250%

FPL

اندازه خانوار

الحد األقصى

للدخل

السنوي

الحد األقصى

للدخل

السنوي

الحد األقصى

للدخل

السنوي

1 $13,590 $20,385 $33,975

2 $18,310 $27,465 $45,775

3 $23,030 $34,545 $57,575

4 $27,750 $41,625 $69,375

به ازای هر
فرد اضافی،
اضافه کنید 

$4,720 $7,080 $11,800

آیا برای پرداخت حق بیمه سالمت ACA خود نیاز به
کمک دارید؟

آیا واجد شرایط هستم؟

مراحل ارائه درخواست

وقتی در برنامه ثبت نام کردید

معیارهای حداکثر درآمد

Silver Access (دسترسی نقره ای) یک برنامه ائتالف سالمت DuPage است که
می تواند در پرداخت حق بیمه به شما کمک کند. Silver Access بیمه سالمت نیست!

·الزم است که همه اعضا در یک جلسه آموزشی درباره مراقبت های سالمت و
Silver Access شرکت کنند

Silver Access از اعضا می خواهد که قبل از شروع ثبت نام برای بخشی از
هزینه های بیمه سالمت خود یک طرح پرداختی را مشخص کنند 

·اعضا هزینه های حق بیمه 1 تا 3 ماه را بعالوه هر هزینه ای که بیشتر از 150
دالر برای هر عضو در ماه باشد را پرداخت خواهند کرد (جدول را ببینید)

ً  به شرکت بیمه پرداخت ·Silver Access حق بیمه ماهانه اعضا را مستقیما
خواهد کرد

·Silver Access هزینه های پرداختی از طرف اشخاص مثل پرداخت های
اشتراکی را پرداخت نخواهد کرد – مسئولیت این موارد بر عهده خود اعضا

است

اعضا باید فرم مالیات را ارا ئه کنند (به طور مشترک در صورت متأهل بودن)

و Silver Access  و بازار را از هرگونه تغییر در درآمد خود مطلع سازند

اعضا برای کمک تا سقف 150 دالر در ماه واجد شرایط خواهند شد 

·بتوانید از طریق بازار ACA در بیمه سالمت ثبت نام کنید
در شهر DuPage، IL زندکی کنید و شهروند ایاالت متحده·بوده

یا اقامت قانونی در آن داشته باشید
·واجد شرایط  Medicaid یا  Medicareنباشید

از معیارهای درآمدی قبل از کسر مالیات برخوردار باشد (جدول
را ببینید)  

برای واجد شرایط بودن باید از معیارهای زیر برخوردار باشید:

 

خرید و ثبت نام در فرم
بیمه سالمت 

www.healthcare.gov

یک طرح سطح نقره ای

را انتخاب کنید
طرح های برنزی یا طالیی ممکن*

است گزینه های جایگزین داشته

باشند

از کل اعتبار
پیش پرداخت مالیات

حق بیمه (APTC) خود

استفاده کنید

Silver Access برای

درخواست دهید!

طرحی را از یکی از

شرکت های بیمه موجود

برای سال 2022 انتخاب

 کنید

اگر سؤالی دارید، به وبسایت ما به آدرس www.accessdupage.org مراجعه کرده یا از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا
4 بعدازظهر با شماره 630-510-8720 تماس بگیرید

برای دیدن وبسایت

ما کلیک کنید!

https://accessdupage.org/silver-access/

