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မိသားစု
အရွယအ်စား   250% FPL   300% FPL

1 $36,450 $43,740

2 $49,300 $59,160

3 $62,150 $74,580

4 $75,000 $90,000

 ေနာကထ်ပ ်လူ
တစဦ်းချငး်စီ $12,850 $15,420

နစှစ်ဉ ်ဝင ်ေငွ

2023 အများဆုးံ ဝင ်ေငွ လမး်ညွှန်
ချကမ်ျား (အခွနမ် ေဆာငမ်ီ)

2/6/2023

@AccessDuPage

@DHCoalition

ဆိုရှယမ်ီဒီယာ ေပါတ်ွင ်ကျွန်ုပတ်ိုက့ို  ေဖာလ်ိုလုပ်
ပါ

ကျနး်မာ ေရး အသိပညာ ေပးြခငး်
COVID-19 နှင့် တုပ ်ေကွး ကာကွယ ်ေဆး
ကျနး်မာ ေရးအာမခနံှင့် ကျနး်မာ ေရး အစီအစဉမ်ျားတွင ်စာရငး်သွငး်ြခငး်
အစားအစာ၊ လျှပစ်စမ်ီး၊  ေရ အသုးံြပုမှု၊ ငှားရမး်မှုနှင့်  ေငွ ေြကးဆိုငရ်ာ အကူအညီတိုန့ှင့် ချိတဆ်ကမ်ှု
 ေဆးဘကဆ်ိုငရ်ာ  ေဘလမ်ျားနှင့် အ ေြကွးများတွင ်ကူညီ ေဆာငရ်ွက ်ေပးြခငး်

ကျွန်ုပတ်ို၏့ ဝနထ်မး်များသည ်ဤ ေနရာတွင ် ေအာကပ်ါတိုအ့ပါအဝင ်မတူညီ ေသာ ဝန ်ေဆာငမ်ှုများစွာကို
ကူညီ ေဆာငရ်ွက ်ေပးပါသည-်

ဖယဒ်ရယအ်ဆင့် အရညအ်ချငး် ြပည့်မှီ ေသာ ကျနး်မာ ေရးစငတ်ာများသည ်Medicaid၊
Medicare နှင့် အြခားအာမခခံျကမ်ျားတွင ်ပူး ေပါငး်ပါဝငြ်ပီး၊ အာမခ ံမရှိသည့် လူနာများကို

 ေလျှာ ့ေြကး ေငွ အတိုငး်အတာြဖင့် လကခ်ပံါသည။်

အာမခ ံမရှသိမူျားအတကွ ်ကျနး်မာ ေရးဝန ် ေဆာငမ်ှမုျား

ကျွန်ုပတ်ို ့ကူညီရန ်ဤ ေနရာတွင ်ရှိပါသည!်

DuPage  ေကာငတ်ီ ဖယဒ်ရယအ်ဆင့် အရညအ်ချငး် ြပည့်မှီ ေသာ ကျနး်မာ ေရးစငတ်ာများ

Access DuPage (AD) သည ်မိတဖ်က ်အဖွဲ့
အစညး်များနှင ့် ေစတနာဝ့နထ်မး်များ၏ အကူအ
ညီြဖင့်  အ  ေြခခနံှင့် အထူး  ေစာင့် ေရှာကမ်ှု၊  ေဆး
နှင့်  ေဆးရု ံဝန ်ေဆာငမ်ှုများ ပါဝင ်ေသာ
ကုနက်ျစရိတသ်ကသ်ာြပီး ြပည့်စု ံ ေသာ
ကျနး်မာ ေရး  ေစာင့် ေရှာကမ်ှုကို ညှိနှိုငး် ေဆာင်
ရွက ်ေပးပါသည။်

Silver Access (SA) သည ်ACA marketplace
တွင ်ကျနး်မာ  ေရးအာမခ ံဝယ်ယူ ေသာ ဝင ်ေငွ
နညး်ပါးသည့် မိသားစုများအတွက် (တစလ်
လျှင ်$150 အထိ)  ေငွ ေြကးအကူအညီ ပံ့ပိုး ေပး
ပါသည။်

DuPage Dispensary of Hope (DDOH) သည်
အာမခ ံမရှိ ေသာလူနာများ (Access DuPage အဖွဲ့
ဝငမ်ျား အပါအဝင)် အား တရားဝင ်ေဆးစာြဖင့်
 ေဆးဝါးများ အခမဲရ့ရှိရန ်ကူညီ ေပး ေသာ  ေဆး
ဆိုငပ်ရိုဂရမတ်စခ်ု ြဖစသ်ည။်

လိုအပခ်ျကမ်ျား- DuPage  ေကာငတ်ီတွင ် ေနထိုင်
ရမည၊်  ေအာက ်ေဖာြ်ပပါ ဝင ်ေငွ လမး်ညွှနခ်ျက်
များနှင့် ြပည့်မီရမည၊် ဝင ်ေငွနှင့်လိပစ်ာ အ ေထာ
ကအ်ထား တငြ်ပနိုငရ်မည။်
ဖုနး်ြဖင့်  ေလျှာကလ်ွှာကို ြဖည့်စွကရ်န ်630-510-
8720 ext. 204 ကို ဖုနး် ေခါဆ်ိုပါ။

(လိုအပခ်ျက်များ- DuPage  ေကာငတီ်တွင ် ေန
ထိုငသ်ူ ြဖစရ်မည၊်  ေအာက် ေဖာြ်ပပါ ဝင ်ေငွ
လမး်ညွှနခ်ျက်များနှင့်ြပည့်မီရမည၊် ACA
Marketplace အာမခတွံင ်စာရငး်သွငး်နိုငရ်
မည။်
 ေမးခွနး်များ သိုမ့ဟုတ်  ေလျှာက်ထားရန်
accessdupage.org/silver-access သို ့ဝင ်ေရာ
က်  ေလ့လာပါ

(လိုအပခ်ျကမ်ျား- အာမခမံရှိသူြဖစရ်မည၊်
 ေအာက ်ေဖာြ်ပပါ ဝင ်ေငွလမး်ညွှနခ်ျကမ်ျား
နှင့် ြပည့်မီရမည။်
 ေမးခွနး်များ သိုမ့ဟုတ ်ရနိုင ်ေသာ  ေဆးဝါး
များ စာရငး်ကို
accessdupage.org/dispensary-of-hope
တွင ်ဝင ်ေရာကြ်ကည့်ရှုပါ

VNA ကျနး်မာ ေရး ေစာင့် ေရှာကမ်ှု
တည ်ေနရာများ- Carol Stream, Bensenville, Aurora, နှင့် Bolingbrook

www.vnahealth.com / 630-892-4355
 ACCESS အသိုငး်အဝိုငး်ကျနး်မာ ေရးကွနရ်က်

တည ်ေနရာများ- Bloomingdale, Addison, နှင့် West Chicago
www.achn.net / 866-267-2353

 Hamdard Health Alliance
တည ်ေနရာများ- Addison နှင့် Bensenville

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

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


