
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ PROGRAMU MEDICAID WYMAGA COROCZNEGO ODNOWIENIA 
Każdego roku administracja państwowa musi sprawdzić, czy nadal kwalifikujesz się do korzystania 
ze świadczeń w ramach tego programu. Procedura ta jest określana jako „doroczna weryfikacja 
uprawnień” (annual redetermination review). Jest ona przeprowadzana przez Departament Zdrowia i 
Usług Rodzinnych stanu Illinois (Department of Healthcare and Family Services; HFS). Jego 
pracownicy przeanalizują Twoje dane i zatwierdzą lub odrzucą odnowienie Twojego prawa do 
świadczeń medycznych. 

 
SKĄD BĘDĘ WIEDZIEĆ, KIEDY NALEŻY ODNOWIĆ PRAWO DO ŚWIADCZEŃ MEDICAID? 
Jest rzeczą niezwykle istotną, by po otrzymaniu pocztą listu od Wydziału Usług Społecznych (Department of Human 
Services; DHS) Departamentu Zdrowia i Usług Rodzinnych stanu Illinois natychmiast go otworzyć. Otrzymasz dwa 
listy: PIERWSZY będzie zawierać informację, że zbliża się czas odnowienia uprawnień do świadczeń, a 
w DRUGIM, nadanym około dwóch tygodni później, znajdziesz formularze dotyczące odnowienia, 
instrukcje dotyczące ich wypełniania oraz harmonogram ich odesłania. 

 
JAK PRZEPROWADZIĆ ODNOWIENIE? 
1. Wypełnij i podpisz formularz otrzymany w liście oraz załącz kopie wymaganych 

potwierdzeń/dokumentów. 
2. Sporządź kopię formularza do własnej dokumentacji. 
3. Odeślij wypełniony formularz do HFS. Możesz to zrobić na dwa sposoby: 

Faksem — wyślij formularz i dokumenty potwierdzające pod numer 1-866-661-7025 
Pocztą tradycyjną — wyślij formularz i dokumenty potwierdzające w kopercie dostarczonej przez HFS 

 Pocztą e-mail — wyślij formularz i dokumenty potwierdzające na adres e-mail wskazany w liście 
 
 
 
 
 

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, 

ZADZWOŃ POD NUMER 1-855-458-4945 LUB ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ 
WWW.DHS.STATE.IL.US. 

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem prawnie obowiązującego dokumentu wydanego przez HUD lub CHA. 
HUD i/lub CHA zapewnia niniejsze tłumaczenie wyłącznie po to, aby ułatwić jego odbiorcom zrozumienie 
swoich praw i obowiązków. Wersja anglojęzyczna niniejszego dokumentu jest wersją urzędową, prawnie 
obowiązującą i nadrzędną. Wersja przetłumaczona nie jest dokumentem urzędowym. 

UWAGA! 
OSOBY OTRZYMUJĄCE ŚWIADCZENIA 
MEDICAID W STANIE ILLINOIS 

FORMULARZE NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ W WYZNACZONYM CZASIE. 
NIEDOPEŁNIENIE TEGO OBOWIĄZKU GROZI UTRATĄ ŚWIADCZEŃ MEDICAID 
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http://www.dhs.state.il.us/
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State of Illinois
Department of Healthcare and Family Services
Department of Human Services
Illinois Medicaid Redetermination

991010101

February 12, 2014 Case ID: 066066010011Y

Dear HH_NAME (NMG_NULL_ENGLISH),

It is time to renew your medical coverage!

It’s time for renewal, also known as “redetermination” or “re-de.”

Here’s what to do:

1. Answer all questions on this form.

2. Make sure all the information is correct. If any information is wrong, cross it out and
write in the correct information.

3. Sign this form at the bottom of page 4.

4. Attach proof documents for income and expenses and other proofs we ask for.

5. Send your signed form and all proofs by February 25, 2014.

Send your form and proofs to us one of these ways:

® Fax your form and proofs to 1-866-661-7025

® Mail your form and proofs in the envelope that we sent you

® E-mail your form and proofs to www.medredes.hfs.illinois.gov

Your medical benefits may end if you do not send your proofs by February 25, 2014.

Call us at 1-855-458-4945 (TTY: 1-855-694-5458) if you cannot send everything on time
or if you have questions. We may be able to help you get the proofs you need.

Thank you,

Illinois Medicaid Redetermination

Questions? Call 1-855-458-4945 (TTY: 1-855-694-5458). The call is free!
Monday to Friday from 7 a.m. to 7:30 p.m. and Saturday from 8 a.m. to 1 p.m.
E-mail us at www.medredes.hfs.illinois.gov or send a fax to 1-866-661-7025.
Tenemos información en español. ¡Servicio de intérpretes gratis!
Llame al 1-855-458-4945.
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