نیا  65 -سال یا زائد عمر کے تارکین وطن کے لئے الینوائے صحت کے فوائد
آپ قابل استطاعت طبی نگہداشت کا استحقاق رکھتے ہیں۔
اگر آپ تمام  4تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو آپ اس پروگرام کے اہل ہو سکتے ہیں:
.1
.2

.3
.4

آپ کی عمر  65سال یا اس سے زائد ہے
آپ مندرجہ ذیل میں سے ایک ہیں:
 oپانچ سال سے کم عرصے کے لئے قانونی مستقل رہائشی (ایل پی آر) ہیں (وہ افراد جو گرین کارڈ رکھتے
ہیں) ،یا
 oقانونی دستاویز نہ رکھنے والے تارکین وطن (عارضی طور پر محفوظ حیثیت والے افراد سمیت)
آپ  2020میں  12،756 $یا اس سے کم ساالنہ آمدنی رکھنے والے فرد ،یا  * 17،240 $یا اس سے کم ساالنہ
آمدنی رکھنے واال جوڑا ہیں۔
ایک فرد جس کے اثاثے  2،000 $سے کم ہوں یا  3،000سے کم اثاثے واال جوڑا * فلحال  CoVID-19کی وجہ
سے اس سے مستثناء ہے**

* ہم آپ کی قابل شمار آمدنی یا اثاثوں میں کمی کرنے کے لئے آپ کے میڈیکل بل بھی استعمال کرسکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ اہل بن سکتے ہیں۔
** ہم  COVID-19ایمرجنسی کے بعد تک اثاثوں کو شمار نہیں کریں گے۔ نیز ،ہم کچھ اثاثوں جیسے گھر یا کار کو شمار نہیں کریں گے۔

احاطہ کردہ فوائد
نیا میڈیکل پروگرام  $0پریمیم اور  $0شریک ادائیگیوں کے ساتھ بینیفٹ پیکیج پیش کرے گا۔ احاطہ کردہ خدمات میں ڈاکٹر اور
اسپتال کی نگہداشت ،لیب ٹیسٹ ،بحالی خدمات جیسے جسمانی اور پیشہ ورانہ تھیراپی ،گھریلو صحت ،دماغی صحت اور نشہ آور
ادویات کے استعمال سے بچاؤ کی خدمات ،دانتوں اور بصارت کی خدمات ،اور نسخے کی دوائیں شامل ہیں۔ نرسنگ سہولت کی
خدمات کا احاطہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے درخواست دینے سے پہلے پروگرام  3ماہ کی طبی نگہداشت کا احاطہ کر سکتا ہے۔

عوامی چارج
اگر آپ کے اس بارے میں سواالت ہیں کہ اس پروگرام میں اندراج کرنے سے آپ کی امیگریشن کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی
موجودہ یا آئندہ درخواستوں پر کیا اثر پڑے گا ،تو برائے مہربانی تارکین وطن خاندانوں کی حفاظت کرنا کو
 pifillinois@povertylaw.orgکو ای میل کریں یا تارکین وطن فیملی ریسورس پروگرام کو  7669-437-855-1پر کال
کریں۔ وہ آپ کو اپنے سواالت کے جوابات دینے کے لئے کسی تنظیم کو تالش کرنے میں مدد دیں گے۔

آج ہی درخواست دیں
آپ ان نئے فوائد کے لئے درج ذیل طریقوں میں سے کسی کے ذریعہ درخواست دے سکتے ہیں۔
✓ آن الئن درخواست دیں www.ABE.illinois.gov -۔
✓ فون کے ذریعہ درخواست دیں  6154-843-800-1 -پر  ABEکسٹمر کال سینٹر پر کال کریں۔
✓ درخواست دینے میں مدد کے لئے کسی درخواست معاون سے رابطہ کریں
✓  59زبانوں میں درخواست دینے میں مدد کے لئے کسی کمیونٹی سروس ایجنسی سے رابطہ کریں۔
✓ ڈاک کے ذریعے درخواست دیں  -آن الئن کاغذی درخواست کا استعمال کریں یا یا اے بی ای کسٹمر کال سنٹر کو -843-800-1
 6154پر کال کر کے کاغذی درخواست کا مطالبہ کریں۔

مزید معلومات کیلئے
مہاجرین اور تارکین وطن خدمات کے خیرمقدم مراکز کے دفتر ،ڈی ایچ ایس بیورو آف ریفیوجی اینڈ امیگرنٹ سروسز سے فون
( 7120-793 )312یا ای میل  DHS.BRIS@illinois.govپر رابطہ کریں

HFS: www.hfs.illinois.gov

DHS: www.dhs.illinois.gov
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