
غیر بیمہ شدہ افراد کے لیے صحت کی خدمات
 

@dupagehealthcoalition

DuPage Health Coalition

 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

ہر ایک اضافی
شخص

$12,850 $15,420

ساالنہ آمدنی

2023 زیادہ سے زیادہ آمدنی کے
رہنماء خطوط (ٹیکس سے پہلے)

2/6/2023

@AccessDuPage

@DHCoalition

DuPage Dispensary of Hope (DDOH) ایک
فارمیسی پروگرام ہے جو غیر بیمہ شدہ مریضوں

(بشمول Access DuPage ممبران) کو ایک قابل
قبول نسخے کے ساتھ مفت ادویات حاصل کرنے

میں مدد فراہم کرتا ہے۔

شرائط: غیر بیمہ شدہ ہونا چاہیے اور آمدنی کے

درج ذیل رہنماء خطوط پر پورا اترنا الزمی ہے:

 سواالت یا دستیاب ادویات کی فہرست کے لیے،
accessdupage.org/dispensary-of

-hope مالحظہ کریں۔

Access DuPage (AD) کمیونٹی پارٹنرز اور
رضاکاروں کی مدد سے ایسے لوگوں کے لیے کم

الگت پر مبنی صحت کی جامع دیکھ بھال کو

مربوط کرتا ہے جن کے پاس انشورنس کی

سہولت موجود نہ ہو، بشمول بنیادی اور

خصوصی دیکھ بھال، ادویات، اور ہسپتال کی

دیگر خدمات۔
 

شرائط: DuPage کا رہائشی ہونا، آمدنی کے

نیچے دیئے گئے رہنماء خطوط پر پورا اترنا اور

آمدنی اور پتہ کا ثبوت فراہم کرنے کے قابل ہونا

الزمی ہے۔

فون کے ذریعے درخواست مکمل کرنے کے لیے

630-510-8720 ایکسٹینش 204 پر کال کریں۔

ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کریں!

ہمارا عملہ مختلف خدمات میں مدد کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، بشمول:

صحت کی تعلیم

کووڈ-19 اور فلو کی ویکسینیں
ہیلتھ انشورنس اور ہیلتھ پروگراموں میں اندراج

خوراک، یوٹیلیٹی، کرایہ اور مالی امداد سے مربوط کرنا

طبی بلوں اور قرض میں مدد

 

وفاقی طور پر اہل صحت کے مراکز MEDICAID، MEDICARE اور دیگر بیموں میں حصہ لیتے ہیں اور

غیر بیمہ شدہ مریضوں کو بھی سالئیڈنگ فیس کے پیمانے پر قبول کرتے ہیں۔
VNA ہیلتھ کیئر

 Carol Stream, Bensenville, Aurora, and Bolingbrook :مقامات

www.vnahealth.com / 630-892-4355
ACCESS کمیونٹی ہیلتھ نیٹ ورکس

Bloomingdale, Addison, and West Chicago :مقامات

www.achn.net / 866-267-2353
Hamdard Health Alliance
مقامات: ایڈیسن اور بینزینولے

www.hamdardhealth.org / 630-835-1430 (ایڈیسن) اور 224-414-1390 (بینزینولے)
 

ہم مدد کے لیے حاضر ہیں!

DuPage کاؤنٹی کے وفاقی طور پر اہلیت رکھنے والے ہیلتھ سنٹرز
 

Silver Access (SA) کم آمدنی والے خاندانوں کو
ACA مالی مدد ($150 تک) فراہم کرتا ہے جو

مارکیٹ پلیس سے ہیلتھ انشورنس خریدتے ہیں۔

شرائط: DuPage کاؤنٹی کا رہائشی ہونا ضروری

ہے، ذیل میں آمدنی کے رہنماء خطوط پر پورا اترنا

اور ACA Marketplace انشورنس میں اندراج
کرنے کے قابل ہونا الزمی ہے۔ سواالت یا درخواست

accessdupage.org/silver- ،دینے کے لیے

access پر جائیں۔

خاندان کا سائز 
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