QUÝ VỊ CÓ CẦN GIÚP ĐỠ TRONG VIỆC ĐÓNG
PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ ACA CỦA MÌNH KHÔNG?
Silver Access là một chương trình của Liên Minh Y Tế DuPage có thể
giúp quý vị đóng phí bảo hiểm hàng tháng của mình. Silver Access
không phải là chương trình bảo hiểm y tế!

HƯỚNG DẪN VỀ THU
NHẬP TỐI ĐA NĂM 2022

ĐỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN, QUÝ VỊ PHẢI:
Có khả năng tham gia chương trình của Thị Trường
bảo hiểm y tế
Sinh sống tại Quận DuPage, IL
Là Công Dân Hoa Kỳ hoặc Người Cư Trú Hợp Pháp
Không đủ điều kiện tham gia chương trình Medicaid
hoặc Medicare
Tuân thủ các hướng dẫn về thu nhập, trước thuế
(xem biểu đồ)

QUY MÔ GIA
ĐÌNH

MỖI THÁNG

MỖI NĂM

1

$2,831

$33,975

2

$3,815

$45,775

3

$4,798

$57,575

4

$5,781

$69,375

Mỗi Người Bổ
Sung

$983

$11,800

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ
Đăng Ký & Ghi Danh
Bảo Hiểm Y Tế từ
www.healthcare.gov

Chọn Chương
Trình Cấp Độ Bạc từ
bất kỳ công ty bảo
hiểm nào có sẵn

Sử dụng toàn bộ
Tín Dụng Thuế Trả
Trước (APTC) của
quý vị

Đăng ký vào
Silver Access!

NGAY KHI ĐƯỢC GHI DANH VÀO SILVER ACCESS
Các hội viên sẽ đủ điều kiện nhận được một khoản tiền trợ
giúp lên đến $150/hội viên/tháng
Các hội viên có trách nhiệm phải chi trả chi phí bảo hiểm trong
1-3 tháng đầu tiên
Nếu chương trình được chọn có mức phí cao hơn $150/tháng,
hội viên sẽ phải chịu trách nhiệm cho mức chênh lệch mỗi tháng
(xem biểu đồ)
Silver Access sẽ trực tiếp đóng phí bảo hiểm hàng tháng của các
hội viên cho công ty bảo hiểm y tế của họ
Các hội viên phải thiết lập một chương trình thanh toán với
Silver Access trước khi ghi danh bắt đầu
Các hội viên phải khai báo thuế và thông báo cho Thị Trường
Bảo Hiểm và Silver Access biết bất cứ sự thay đổi nào về thu
nhập
Silver Access sẽ KHÔNG thanh toán bất cứ chi phí tự chi trả nào
của hội viên như khoản đồng thanh toán
Mọi hội viên phải tham dự một phiên học tập về bảo hiểm y tế

Đóng Góp của
Hội Viên

1 Tháng

2 Tháng

3 Tháng

%FPL

0-100%

101-150%

151-250%

Quy Mô Gia
Đình

Thu Nhập Hàng Năm Tối Đa

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

Mỗi Người Bổ
Sung

$4,720

$7,080

$11,800

Truy Cập Trang Web Của Chúng Tôi!
Tờ rơi của chúng tôi cũng có bản tiếng Albania, Ả rập, Miến Điện, Ba Tư,
Hindi, Ba Lan, Tây Ban Nha, Việt và Urdu.
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, 8 giờ sáng - 4 giờ chiều

