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خدمات درمانی برای افراد فاقد بیمه

 

برنامه AD/SA DDOH

   

   250% FPL   300% FPL

1 $36,450 $43,740

2 $49,300 $59,160

3 $62,150 $74,580

4 $75,000 $90,000

به ازای هر فرد
اضافه

$12,850 $15,420

درآمد ساالنه

شرایط سقف درآمد در سال

2023 (قبل از کسر مالیات)

2/6/2023

@AccessDuPage

@DHCoalition

 (AD) Access DuPage مراقبت های سالمت
جامع و کم هزینه، از جمله مراقبت تخصصی و

اولیه، دارو، و خدمات بیمارستانی، را با
همکاری شرکای جامعه و داوطلبان برای

افرادی ترتیب می دهد که امکان بیمه ندارند.

Silver Access (SA) کمک مالی (تا 150 دالر در
ماه) را برای خانواده های کم درآمدی فراهم می کند

که بیمه سالمت را در بازار ACA خریداری
می کنند.

 (DuPage Dispensary of Hope (DDOH
 یک برنامه داروخانه ای است که به بیماران

(Access DuPage از جمله اعضای) فاقد بیمه

کمک می کند تا با داشتن نسخه معتبر داروهای

رایگان دریافت کنند.

ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید!

آموزش سالمت

واکسن های آنفوالنزا و کووید-19

ثبت نام در برنامه های سالمت و بیمه سالمت

پیوستن به برنامه های کمک مالی و اجاره، هزینه های آب و برق و گاز و غذا

کمک در پرداخت بدهی ها و صورتحساب های درمانی

پرسنل ما اینجا هستند تا با انواع مختلفی از خدمات به شما کمک کنند، از جمله:

خوشحال می شویم به شما کمک کنیم!

DuPage مراکز سالمت واجد شرایط فدرال در شهرستان

ملزومات: باید در شهرستان DuPage زندگی

کنید، شرایط درآمدی زیر را دارا باشید، و بتوانید

مدرکی برای آدرس و درآمد خود ارائه دهید.

با شمارۀ 8720-510-630 داخلی 204 تماس
بگیرید تا درخواستتان را از طریق تلفن انجام

دهید.

DuPage ملزومات: باید ساکن شهرستان

باشید، شرایط درآمدی زیر را داشته باشید، و

بتوانید در بیمه بازار ACA ثبت نام کنند. برای

سؤاالت خود یا ارائه درخواست به

accessdupage.org/silver-access مراجعه
کنید

ملزومات: باید فاقد بیمه باشید و شرایط درآمدی

زیر را دارا باشید.
برای سؤاالت خود یا فهرست داروهای موجود، به

accessdupage.org/dispensary-of- hope
مراجعه کنید.

Hamdard Health Alliance (اتحاد سالمت همدرد)
Bensenville و Addison :واقع در

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

VNA مراقبت سالمت

  Bolingbrook و ،Carol Stream ،Bensenville ، Aurora :واقع در

   630-892-4355 / www.vnahealthcare.com
  ACCESS شبکه سالمت جامعه

West Chicago و ، Bloomingdale ،Addison :واقع در

www.achn.net / 866-267-2353
 

مراکز سالمت واجد شرایط فدرال در MEDICAID ،MEDICARE، و سایر بیمه ها
شرکت می کنند و همچنین بیماران فاقد بیمه را در مقیاس هزینۀ  متغیر بر

حسب شرایط پذیرش می کنند.

 

اندازه خانواده
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