Świadczenia zdrowotne dla imigrantów – seniorów (po 65 roku życia)
Co to jest Program świadczeń zdrowotnych dla imigrantów – seniorów?
Świadczenia zdrowotne dla imigrantów – seniorów to nowy program ubezpieczenia zdrowotnego dla osób
niebędących obywatelami USA powyżej 65 roku życia, które nie posiadają statusu imigracyjnego
kwalifikującego ich do programu Medicaid. Program ten jest w całości fundowany przez państwo i zapewnia
dostęp do świadczeń medycznych, które przypominają program AABD (z ang. Aid for the Aged, Blind and
Disabled, Wsparcie dla osób starszych, niewidomych i niepełnosprawnych).
UWAGA: Program ten nie obejmuje usług placówek opiekuńczych (opieki długoterminowej), wydatków
pogrzebowych oraz usług Home & Community Based Waiver Services.
Kto kwalifikuje się do Świadczeń zdrowotnych dla imigrantów – seniorów?
Mieszkańcy stanu Illinois powyżej 65 roku życia, którzy nie kwalifikują się do programu Medicare lub
tradycyjnego Medicaid, mogą złożyć wniosek o udział w tym programie. Dochód gospodarstwa domowego
musi być poniżej 100% FPL (z ang. Federal Poverty Level, federalny poziom ubóstwa) (1063 USD/miesiąc –
osoba samotna, 1437 USD/2-osobową rodzinę). Środki są ograniczone do 2000 lub mniej na jedną osobę, 3000
USD lub mniej na dwie osoby. Wnioskodawcy muszą posiadać status imigracyjny lub osoby niebędącej
obywatelem USA, który wskazuje na to, że nie spełniają kryteriów do objęcia programem Medicaid, w tym:
• Są nieobjęci dokumentacją;
• Są mieszkańcami z prawem stałego pobytu (z ang. Lawful Permanent Resident, LPR) przez krócej niż
pięć lat;
• Mają inny status imigracyjny, który sprawia, że nie kwalifikują się do programu Medicaid.
Kiedy rozpoczyna się program?
Program ten rozpoczyna się 1 grudnia 2020 r. z datą wsteczną 1 września 2020 r. dla kwalifikujących się
gospodarstw domowych z wydatkami zdrowotnymi za miesiące wrzesień – październik 2020. Wnioskodawcy
mogą wnieść o datę wsteczną podczas składania wniosku.
Jak złożyć wniosek?
Najlepiej składać wniosek przez internet pod adresem www.abe.illinois.gov. Wnioski są przyjmowane również
przez telefon pod numerem 1-800-843-6154 lub za pośrednictwem e-maila lub faksu do lokalnego biura
Departamentu Opieki Społecznej w Illinois (Illinois Department of Human Services). Szukaj biura tutaj:
https://tinyurl.com/lh5k4ub
Co w związku z obciążeniem publicznym (Public Charge)?
Program ten w całości fundowany przez państwo. Rejestracja w tym programie nie powinna być wliczana w
celach obciążenia publicznego (Public Charge). . Więcej informacji o obciążeniu publicznym można znaleźć pod
adresem www.protectingimmigrantfamiliesillinois.org lub dzwoniąc do biura ICIRR Immigrant Family Resource
Program pod numerem 1-855-437-7669.
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