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Madhësia e
familjes   250% FPL   300% FPL

1 $36,450 $43,740

2 $49,300 $59,160

3 $62,150 $74,580

4 $75,000 $90,000

Çdo person
shtesë: $12,850 $15,420

Udhëzimet për të
Ardhurat Maksimale 2023

(Para Tatimeve)
 
 
 

2/6/2023

@AccessDuPage

@DHCoalition

(AD) Qasja në DuPage koordinon kujdesin
shëndetësor gjithëpërfshirës me kosto të
ulët, duke përfshirë kujdesin parësor dhe
special, mjekimin dhe shërbimet spitalore
për ata që nuk kanë një rrugë drejt
sigurimit, me ndihmën e partnerëve të
komunitetit dhe vullnetarëve.
Kërkesat: Duhet të jetojë në Qarkun
DuPage, të përmbushë udhëzimet e
mëposhtme për të ardhurat dhe të jetë në
gjendje të japë prova të të ardhurave dhe
adresës.
Telefononi në 630-510-8720 ext. 204 për
të plotësuar aplikimin me telefon.

(SA) Silver Access ofron ndihmë
financiare (deri në 150 dollarë në muaj)
për familjet me të ardhura të ulëta që
blejnë sigurime shëndetësore në tregun e
ACA-së.

Kërkesat: Duhet të jetë banor i qarkut
DuPage, të përmbushë udhëzimet e
mëposhtme për të ardhurat dhe të jetë
në gjendje të regjistrohet në sigurimin
ACA Marketplace. Për pyetje ose për të
aplikuar, vizitoni
accessdupage.org/silver-access

(DDOH) DuPage Dispensary of Hope është
një program farmacie që ndihmon
pacientët e pasiguruar (përfshirë anëtarët e
Access DuPage) të marrin medikamente
falas me një recetë të vlefshme.

Kërkesat: Duhet të jetë i pasiguruar dhe të
përmbushë udhëzimet e mëposhtme për
të ardhurat. 
Për pyetje ose një listë të medikamenteve
të disponueshme, vizitoni
accessdupage.org/dispensary-of-hope

Na ndiqni në Social Media!

Edukimi Shëndetësor
Vaksinimi kundër COVID-19 dhe gripit
Regjistrimi në programet e sigurimeve shëndetësore dhe shëndetësore
Lidhja me Ushqimin, Shërbimin, Qiranë dhe Ndihmën Financiare
Ndihma me faturat mjekësore dhe borxhet

Stafi ynë është këtu për të ndihmuar me një shumëllojshmëri shërbimesh të ndryshme, duke
përfshirë:

QENDRAT SHËNDETËSORE TË KUALIFIKUARA FEDERALE MARRIN PJESË NË
MEDICAID, MEDICARE DHE SIGURIME TË TJERA, DHE GJITHASHTU PRANOJNË

PACIENTË TË PASIGURUAR NË NJË SHKALLË TARIFORE RRËSHQITËSE.
Kujdesi Shëndetësor VNA

Vendndodhjet në: Carol Stream, Bensenville, Aurora dhe Bolingbrook
www.vnahealth.com / 630-892-4355

QASJA NË rrjetin shëndetësor të komunitetit
Vendndodhjet në: Bloomingdale, Addison dhe West Chicago

www.achn.net / 866-267-2353
Aleanca Shëndetësore Hamdard

Vendndodhjet në: Addison dhe Bensenville
www.hamdardhealth.org / 630-835-1430 (Addison) & 224-414-1390 (Bensenville)

Jemi këtu për të ndihmuar!
 

Qarku DuPage Qendrat Shëndetësore të Kualifikuara Federale

Shërbimet shëndetësore për të pasiguruarit

Të ardhurat vjetore:

511 Thornhill Dr Ste C, Carol Stream, IL 60188 | accessdupage.org | (630) 510-8720

https://www.instagram.com/dupagehealthcoalition/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/dupagehealthcoalition
https://www.facebook.com/AccessDuPage
https://twitter.com/dhcoalition
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https://www.achn.net/
https://www.hamdardhealth.org/

