تارکین وطن بزرگ افراد کے لئے صحت کے فوائد
(عمر  65اور زائد)
تارکین وطن برزگ افراد کے لئے صحت کے فوائد پروگرام کیا ہے؟
تارکین وطن بزرگ افراد کے لئے صحت کے فوائد کا پروگرام  65سال یا زائد عمر والے غیر شہریوں جن کے پاس میڈک ایڈ کے لئے
اہلیت رکھنے واال امیگریشن سٹیٹس نہیں ہے کے لئے میڈیکل کوریج کا ایک نیا پروگرام ہے۔ یہ پروگرام مکمل طور پر سرکاری اعانت
سے چلتا ہے اور طبی فوائد تک رسائی فراہم کرتا ہے جو ( AABDعمر رسیدہ  ،نابینا اور معذور افراد کے لئے امداد) پروگرام کی طرح
ہیں۔
نوٹ :یہ پروگرام نرسنگ سہولت کی خدمات (طویل مدتی نگہداشت) ،آخری رسومات/تدفین کے اخراجات ،اور ہوم اینڈ کمیونٹی بیسڈ
چھوٹ کی خدمات کا احاطہ نہیں کرے گا۔
تارکین وطن بزرگ افراد کے لئے صحت سے متعلق فوائد کے لئے کون اہل ہے؟
الینوائے کے  65یا اس سے زائد عمر والے باشندے جو میڈی کیئر یا روایتی میڈیک ایڈ کے اہل نہیں ہیں اس پروگرام کے لئے درخواست
دے سکتے ہیں۔ گھریلو آمدنی  FPL ٪100پر یا اس سے کم ہونی چاہئے ( /1،063 $ماہ سنگل 2 /1،437 43 ،کا خاندان)۔ وسائل ایک
شخص کے لئے  2،000 $یا اس سے کم ،دو افراد کے لئے  3،000 $یا اس سے کم تک محدود ہیں۔ درخواست دہندگان کے پاس
امیگریشن یا غیر شہری سٹیٹس جو میڈیک ایڈ کے معیار کو پورا نہ کرتا ہونا چاہئے ،بشمول:
• غیر دستاویزی؛
• قانونی مستقل رہائشی (ایل پی آر) پانچ سال سے کم عرصے تک؛ یا
• امیگریشن کا ایک اور سٹیٹس جو روایتی میڈیک ایڈ کے لئے اہل نہیں ہے۔
یہ پروگرام کب شروع ہوتا ہے؟
اس پروگرام کا آغاز یکم دسمبر 2020 ،میں ہوتا ہے ،ستمبر تا نومبر  2020کے مہینوں میں طبی اخراجات والے اہل گھرانوں کے لئے
یکم ستمبر  2020تک کی پچھلی ادائیگی کے ساتھ۔ درخواست دہندگان درخواست کے وقت پچھلی تاریخوں کی ادائیگی کی درخواست
کرسکتے ہیں۔
کوئی کس طرح درخواست دیتا ہے؟
درخواست دینے کا بہترین طریقہ آن الئن ہے www.abe.illinois.gov۔ درخواستیں  6154-843-800-1پر فون یا میل/فیکس کے ذریعہ
مقامی الینوائے محکمہ برائے انسانی خدمات کے دفتر میں جمع کروائی جاسکتی ہیں۔ اپنا یہاں پائیںhttps://tinyurl.com/lh5k4ub :
عوامی چارج کے بارے میں کیا خیال ہے؟
یہ پروگرام مکمل طور پر سرکاری اعانت سے چل رہا ہے۔ ان پروگرام میں اندراج عوامی چارج کے مقاصد کے لئے شمار نہیں کیا جانا
چاہیئے۔عوامی چارج کے بارے میں مزید معلومات کے لئے .www.protectingimmigrantfamiliesillinois.org ،مالحظہ کریں یا
 1-855-437-7669پر  ICIRRتارک وطن فیملی ریسوس پروگرام کو کال کریں۔
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