
فیملی کا سائز فی مہینہ فی سال

1 $2,831 $33,975

2 $3,815 $45,775

3 $4,798 $57,575

4 $5,781 $69,375

ہر ایک فالتو فرد کے
لیے

$983 $11,800

کیا آپ کو اپنے ACA ہیلتھ انشورنس پریمیم کی
ادائیگی میں مدد کی ضرورت ہے؟

 

اہل ہونے کے لیے، آپ کو درج ذیل رہنماء خطوط پر پورا

اترنا ہو گا:
ACA Marketplace .1 سے ہیلتھ انشورنس میں اندراج کرنے کے

قابل 

DuPage .2 کاؤنٹی اور IL کا رہائشی ہونا
3. امریکی شہری یا قانونی دائمی رہائشی ہونا 
Medicaid .4 یا Medicare کے لیے اہل نہ ہوں

5. ٹیکس سے پہلے کی آمدنی کے رہنماء خطوط پر پورا اترنا
(چارٹ دیکھیں) 

 
 
 
 
 
 
 

درخواست دینے کے مراحل

 
 

ایک بار جب پروگرام میں اندراج ہو جائے

2022 زیادہ سے زیادہ آمدنی کے رہنماء خطوط
 

Access ایک DuPage ہیلتھ کولیشن پروگرام ہے جو آپ کو اپنا پریمیم ادا کرنے میں
مدد فراہم کر سکتا ہے۔Silver Access  ہیلتھ انشورنس نہیں ہے! 

ممبران ماہانہ $150 تک کی امداد کے لیے اہل ہوں گے

• پریمیم کے پہلے 1 - 3 مہینوں کے اخراجات کی ذمہ داری ممبران پر
عائد ہو گی

• اگر منتخب شدہ پالن کی الگت $150 فی مہینہ سے زیادہ ہوتی ہے،
تو ماہانہ بنیادوں پر زیادہ ادا کی جانے والی رقوم کی ذمہ داری ممبر

پر عائد ہو گی (چارٹ دیکھیں)
• Silver Access ممبران کا ماہانہ پریمیم براہ راست ان کی ہیلتھ

انشورنس کمپنی کو ادا کرے گی

• ممبران کو اندارج سے پہلے الزمی طور پر Silver Access کے ساتھ
ادائیگی کا ایک پالن ترتیب دے دینا چاہیے

• ممبران کو الزمی طور پر اپنے ٹیکس کے گوشوارے جمع کرانے ہوں
گے اور اپنی آمدنی میں تبدیلیوں کے بارے میں مارکیٹ پلیس اور

Silver Access کو مطلع کرنا ہو گا
• Silver Access ممبران کی جیب سے خرچ ہونے والی رقوم مثالً

معاون ادائیگیوں کی رقوم، کی ادائیگی نہیں کرے گی

• تمام ممبران کو ہیلتھ انشورنس کی ایک نشست میں الزمی طور
پر شرکت کرنی ہو گی

ہیلتھ انشورنس خریدیں

اور اندراج کریں:
www.healthcare.gov

کسی بھی دستیاب

انشورنس کمپنی سے

  Silver Level Planایک

منتخب کریں

اپنا پورا ایڈوانس
       پریمیم ٹیکس

کریڈٹ

    (APTC) استعمال
کریں

 

Silver Access کے
لیے درخواست دیں!

سواالت کیلئے ہماری ویب سائٹ www.accessdupage.org پر جائیں یا ہمیں پیر تا جمعہ، صبح 8 تا شام 4 بجے تک

Thornhill Drive Suite E, Carol Stream 511 8720-510-630 پر کال کریں

ممبر کا حصہ مہینہ 1 مہینے 2 مہینے 3

%FPL 0-100% 101-150% 151-250% 

خاندان کا سائز زیادہ سے زیاد ہ ساالنہ آمدنی

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

ہر اضافی شخص $4,720 $7,080 $11,800

ہماری ویب سائٹ  مالحظہ کریں! 

ہمارا معلوماتی پرچہ البانی، عربی، برمی، فارسی، ہندی، پولش، ہسپانوی، ویتنامی اور

اردو میں بھی دستیاب ہے۔
 

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

