
آیا برای پرداخت حق بیمه سالمت ACA خود نیاز
به کمک دارید؟

برای واجد شرایط بودن باید:

مراحل ارائه درخواست

وقتی در SILVER ACCESS ثبت نام کردید

Silver Access (دسترسی نقره ای) یک برنامه ائتالف سالمت DuPage است که می تواند در
پرداخت حق بیمه ماهانه به شما کمک کند. Silver Access بیمه سالمت نیست!

·اعضا مسئول هزینه های حق بیمه 1 تا 3 ماه اول هستند
اگر طرح انتخابی بیش از 150 دالر در ماه باشد، اعضا مسئول

مابه التفاوت ماهانه هستند (به جدول رجوع کنید)
ً  به شرکت بیمه ·Silver Access حق بیمه ماهانه اعضا را مستقیما

آنها پرداخت خواهد کرد
Silver اعضا باید یک طرح پرداخت را قبل از شروع ثبت نام در

Access انتخاب کنند
Silver و Marketplace اعضا باید فرم های مالیاتی را پر کنند و

Access را از هرگونه تغییر باخبر کنند.
·Silver Access سهم اشخاص  از هزینه ها مثل پرداخت های

اشتراکی را پرداخت نخواهد کرد 

همه اعضا باید در جلسه آموزشی مربوط به بیمه سالمت شرکت

کنند

اعضا برای کمک تا سقف 150 دالر در ماه واجد شرایط خواهند شد 

بتوانید در طرح بیمه سالمت Marketplace ثبت نام کنید

در شهر DuPage، IL زندگی کنید 
شهروند ایاالت متحده·بوده یا اقامت قانونی در آن داشته

باشید

واجد شرایط Medicaid یا Medicare نباشید

از معیارهای درآمدی قبل از کسر مالیات برخوردار باشد (جدول
را ببینید)  
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خرید و ثبت نام در فرم
بیمه سالمت 

www.healthcare.gov

یک طرح سطح نقره ای

را از هر بیمه شرکت
بیمه موجود انتخاب

کنید
 

از کل اعتبار
پیش پرداخت مالیات

حق بیمه (APTC) خود

استفاده کنید

Silver Access برای

درخواست دهید!

اگر سؤالی دارید، به وبسایت ما به آدرس www.accessdupage.org مراجعه کرده یا از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا
Thornhill Drive Suite E, Carol Stream 511 4 بعدازظهر با شماره 8720-510-630 تماس بگیرید

سهم عضو یک ماه دو ماه سه ماه

%FPL 0-100% 
101-

150% 
151-250% 

سایز خانوار حداکثر درآمد ساالنه

1 $14,580 $21,870 $36,450

2 $19,720 $29,580 $49,300

3 $24,860 $37,290 $62,150

4 $30,000 $45,000 $75,000

به ازای هر فرد
ضافی

$5,140 $7,710 $12,850

به وبسایت ما مراجعه کنید
تراکت ما به زبان های  آلبانیایی، عربی، برمه ا، فارسی، هندی، لهستانی، اسپانیایی،

ویتنامی و اردو نیز موجود است.

برای اطالعات بیشتر این کد QR را اسکن کنید!

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

