નવું - ઇમિગ્રન્ટ્સ િાટે ઇમિનોઇસ આરોગ્ય િાભો
65 વર્ષ અથવા તેથી વધ ઉુંિરના
તિે પોસાય તેવા આરોગ્ય સુંભાળને પાત્ર છો.
જો તિે બધી 4 આવશ્યકતાઓને પૂર્ષ કરો તો તિે આ પ્રોગ્રાિ િાટે પાત્ર છો:

1. તિે 65 વર્ષ કે તેથી વધ ઉુંિરના છો
2. તિે 65 વર્ષ કે તેથી વધ ઉુંિરના છો :
o કાનૂની કાયિી રહે વાસી (એિપીઆર) પાુંચ વર્ષથી ઓછા સિય િાટે (જેને ગ્રીન
કાર્ષ હોવાના નાિથી પર્ ઓળખવાિાું આવે છે ), અથવા
o મબનદસ્તાવેજીકૃ ત ઇમિગ્રન્ટટ (અસ્થાયી રમિત મસ્થમતિાુંની વ્યમિઓ સમહત)
3. તિે 2020 ની વામર્ષક આવક $ 12,756 અથવા તેનાથી નીચેની, અથવા વામર્ષક આવક
**17,240 અથવા તેની નીચે ધરાવતા દું પતી છો
4. $ 2,000 ની નીચેની સુંપમિવાળા વ્યમિ અથવા 3,000 ની નીચેની સુંપમિ સાથેના દું પતી
** કોવીર્ - ૧૯ િાું િાફી છે **

* અમે તમારી ગણતરીની આવક અથવા સંપત્તિ ઘટાડવા માટે તમારા તબીબી બીલોનો ઉપયોગ પણ કરી શકીએ છીએ. જે તમને લાયક બનાવી
શકે છે.
** અમે COVID-19 કટોકટી પછી સંપત્તિઓની ગણતરી કરીશં નહીં. ઉપરાંત, અમે ઘર અથવા કાર જેવી કે ટલીક સંપત્તિ ની ગણતરી કરીશ નત્તહ

િળવા પાત્ર િાભો
નવો મેત્તડકલ પ્રોગ્રામ $ 0 પ્રીત્તમયમ અને $ 0 સહ-ચકવણી સાથે લાભ પેકેજ આપશે. આવરી લેવામાં આવતી
સેવાઓમાં ડૉક્ટર અને હોત્તપપટલની સંભાળ, લેબ પરીક્ષણો, શારીત્તરક અને વ્યવસાત્તયક ઉપચાર, ગૃહ
આરોગ્ય, માનત્તસક આરોગ્ય અને પદાથથના ઉપયોગની વ્યવપથા સેવાઓ, દં ત અને દ્રત્તિ સેવાઓ, અને
ત્તપ્રત્તપિપ્શન દવાઓ જેવી પનવથસન સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે . નત્તસિંગ સત્તવધા સેવાઓ આવરી લેવામાં
આવશે નહીં. પ્રોગ્રામમાં અરજી કરતા પહેલાના 3 મત્તહના પણ આવરી લેવાંમાં આવશે.

જાહે ર ચાજષ
જો તમને આ પ્રોગ્રામમાં નોંધણી, તમારી ઇત્તમગ્રેશનની ત્તપથત્તત બદલવા માટે વતથમાન અથવા ભત્તવષ્યની
ત્તવનંતીઓને કે વી અસર કરશે તે ત્તવશેના પ્રશ્નો હોય, તો કૃ પા કરીને ‘ઇત્તમગ્રન્ટ ફે ત્તમલીઓને’ સરત્તક્ષત ઇમેઇલ
કરો pifillinois@povertylaw.org અથવા ઇત્તમગ્રન્ટ ફે ત્તમલી ત્તરસોસથ પ્રોગ્રામ પર કોલ કરો 1-855-4377669. તમારા પ્રશ્નોના જવાબો આપવા માટે તે એક સંપથા શોધવા તમને મદદ કરશે.

આજેજ અરજી કરો
નીચેની કોઈ પણ રીતે તમે નવા લાભ માટે અરજી કરી શકો છો:
✓ ઓન લાઈન અરજી કરવા - www.ABE.illinois.gov.
✓ ફોન થી અરજી કરવા - ABE ગ્રાહક કોલ સેંટર પર કોલ કરો 1-800-843-6154.
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✓
✓
✓
✓ અરજી કરવા Application Assistor નો સંપકથ કરો
✓ Community Service Agency નો ૫૯ ભાષામાં અરજી કરવા સંપકથ કરો .
✓ પોપટ થી અરજી કરવા સંપકથ કરો – Paper Application અથવા ABE Customer Call Center
1-800-843-6154નો સંપકથ કરો અને પેપર અરજીની માંગણી કરો.

વધ િામહતી િાટે
Contact the Office of Welcoming Centers for Refugee and Immigrant Services, DHS Bureau
of Refugee and Immigrant Services phone (312) 793-7120 or email DHS.BRIS@illinois.gov
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