NOWOŚĆ - Świadczenia Zdrowotne Illinois dla Imigrantów w Wieku
65 lat i Starszych
Zasługujesz na finansowo dostępną opiekę zdrowotną.
Możesz kwalifikować się do tego programu, jeśli spełniasz wszystkie 4 wymagania:
1. Masz 65 lat lub więcej
2. Należysz do następujących osób:
o Posiadasz legalny stały pobyt przez mniej niż pięć lat (znany również jako posiadanie
zielonej karty) lub
o Jesteś nieudokumentowanym imigrantem (włącznie z posiadaczami tymczasowego
statusu chronionego)
3. Twój dochód roczny na 2020 rok nie przekracza $12,756 na jedną osobę lub $17,240 na dwie
osoby*
4. Twoje oszczędności nie przekraczają $2,000 na jedną osobę lub $3,000 na parę*OBECNIE
NIE OBOWIĄZUJE PODCZAS TRWANIA COVID-19 **
* Możemy również wykorzystać Twoje rachunki medyczne do zmniejszenia zaliczanego
dochodu lub majątku abyś mógł się kwalifikować.
** Nie będziemy brać pod uwagę oszczędności majątkowych aż do zakończenia zagrożenia
COVID-19. Nie będziemy również brać pod uwagę niektórych oszczędności majątkowych
typu dom lub samochód.
Świadczenia objęte ubezpieczeniem
Nowy program medyczny będzie oferował pakiet świadczeń z $0 składki i $0 dopłaty. Objęte usługi
obejmują opiekę lekarską i szpitalną, testy laboratoryjne, usługi rehabilitacyjne, takie jak fizykoterapia i
terapia zajęciowa, opieka w domu, zdrowie psychiczne i zaburzenia związane z używaniem substancji
psychoaktywnych, usługi dentystyczne i okulistyczne oraz leki na receptę. Domy opieki dla osób
starszych nie będą objęte tym programem. Program może obejmować wcześniejszą opiekę zdrowotną
do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku.
Odpowiedzialność Prawna
Jeśli masz pytania dotyczące tego, jak Twoje korzystanie z tego programu może wpłynąć na obecne
lub przyszłe wnioski o zmianę Twojego statusu imigracyjnego, wyślij e-mail do Protecting Immigrant
Families na adres pifillinois@povertylaw.org lub zadzwoń do Immigrant Family Resource Program
pod numer 1-855-437-7669. Biura te pomogą Ci znaleźć organizację, która odpowie na Twoje
pytania.
Złóż wniosek już dzisiaj
Aby ubiegać się o świadczenia, skorzystaj z jednej z poniższych metod.
✓ Złóż wniosek na stronie internetowej www.ABE.illinois.gov.
✓ Złóż wniosek telefonicznie - zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta ABE pod numer 1-800-8436154.
✓ Skontaktuj się z asystentem ds. Aplikacji, aby uzyskać pomoc w złożeniu wniosku.
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✓ Skontaktuj się z Agencją Usług Społecznych, aby uzyskać pomoc w składaniu wniosków w 59
językach.
✓ Złóż wniosek pocztą - skorzystaj z aplikacji papierowej on-line lub poproś Centrum Obsługi Klienta
ABE 1-800-843-6154 o wniosek w formie papierowej.
Po więcej informacji
Skontaktuj się z Biurem Ośrodków Powitalnych dla Uchodźców i Imigrantów, Biuro Usług dla
Uchodźców i Imigrantów DHS tel. (312) 793-7120 lub e-mail DHS.BRIS@illinois.gov
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