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ماذا تعني "داخل الشبكة" أو "منظمة مقدمي الرعاية املفضلني 
)PPO("؟

داخل الشبكة يعني أن مقدمي الخدمات، مثل األطباء واملتخصصني واملستشفيات، 
متعاقدون مع خطة التأمني هذه لتقديم خدماتهم بتكلفة مخفضة. شبكة هذه 

.Anthem Blue Cross PPO الخطة هي

كيف ميكنني العثور عىل طبيب أو مستشفى أو مركز رعاية عاجلة 
تابع ملنظمة مقدمي الرعاية املفضلني؟

11111111قم بزيارة  www.anthem.com/ca  وانقر فوق.1	
Find a Doctor 111111111 )العثور عىل طبيب( املوجود عىل رشيط القامئة   

       باتجاه الجزء العلوي األيرس من صفحة الويب.

1111111انقر فوق           )الزوار(. .1	

    “What type of care are you searching for?”        
          )ما نوع الرعاية التي تبحث عنها؟( حدد Medical )طبي(. 

        ”?What State do you want to search in“ )ما الوالية التي 
        تريد البحث فيها؟( اخرت1California1)كاليفورنيا(.    

        ”?What type of plan do you want to search with“  )ما 
        نوع الخطة التي تريد البحث بها؟( قم بالتمرير ألسفل إلختيار        

        )Student Health( Medical )طبي صحة1الطالب(.
Select a plan/network” 111111111“1)حدد خطة / شبكة(.111

  Blue Cross PPO )Prudent Buyer( – Student Health  111111111
           )اخرت1بلو1كروس1برو1)مشرتي1حذر(1-صحة1الطالب( وانقر فوق1

           Continue )متابعة(.

       حدد نوع مقدم الرعاية و / أو التخصص، أدخل عنوانك،  .1	
        الرمز الربيدي، أو املدينة والوالية، حدد عدد األميال التي قد تكون عىل 

       استعداد للسفر إىل مكتب الطبيب، وانقر فوق Search )بحث(.

1111111حدد مقدم الرعاية من القامئة، واتصل لتحديد موعد..1	

ما الذي يجب أن أحرضه معي عند ذهايب لزيارة مقررة للطبيب أو 
املستشفى؟

احرض معك دامئًا بطاقة هوية تأمينك وصورة شخصية. باإلضافة إىل ذلك، قم 
بإحضار طريقة دفع لدفع خصمك أو تأمني املشرتك.

ما املبلغ الذي يتعني عيّل دفعه؟

بعد التسجيل يف الخطة، سيدفع التأمني مقابل معظم عمليات العالج املغطاة 
والخدمات، ولكن سيُطلب منك الدفع مقابل املبالغ املقتطعة للتأمني واملدفوعات 

املشرتكة والتأمني املشرتك املعمول به بنفسك. يرجى الرجوع إىل البوليصة للحصول 
عىل تفاصيل املنفعة الكاملة.

هل تغطي خطة التأمني الرعاية الوقائية؟

نعم، يتم تضمني خدمات الرعاية الوقائية، مثل الفحوصات البدنية، والفحوصات 
الوقائية للرسطان، والفحوصات السنوية للنساء، والتطعيامت، إلخ.

ملاذا أحتاج إىل تأمني صحي؟

الرعاية الطبية يف الواليات املتحدة مكلفة ومعقدة. حيث تبلغ متوسط تكلفة  
زيارة الطبيب املعتادة 250 دوالًرا، وميكن أن تبلغ تكلفة اإلقامة الليلية يف 

املستشفى آالف الدوالرات. عندما يقع حادث غري متوقع أو تصاب مبرٍض، من 
املهم أن يكون لديك تأمني للمساعدة عىل تغطية هذه التكاليف الباهظة. عند 

استخدامها وفًقا لإلرشادات، تم تصميم بوليصة التأمني التي تقدمها مدرستك 
لتغطية معظم تكلفة العالج الطبي واألدوية الالزمة.

نحن نعلم أن نظام الرعاية الصحية يف الواليات املتحدة قد يكون من الصعب 
فهمه. يرجى االتصال بـ Relation Insurance Services مع أي أسئلة قد 
تكون لديكم عىل1777-537 )800(  )االثنني - الجمعة، 8:00 صباًحا حتى 

5:00 مساًء( بتوقيت املحيط الهادئ(.

كيف ميكنني التسجيل؟ هل ميكنني تسجيل املعالني لدي؟

تفضل بزيارة www.4studenthealth.com/csusb  للتسجيل عرب اإلنرتنت 
باستخدام بطاقة ائتامن.

عند التسجيل يف الخطة، ميكنك أيًضا تسجيل زوجتك أو رشيكك املحيل أو أطفالك 
الذين تقل أعامرهم عن 26 عاًما. ميكن تسجيل املعالني فقط يف وقٍت الحق إذا 
كان ذلك سيتم يف غضون 31 يوًما من الزواج أو الوالدة أو التبني أو الوصول إىل 

الواليات املتحدة.

لطرح أسئلة حول التسجيل، اتصل بـ Relation عىل 537-1777 )800( 
)من اإلثنني إىل الجمعة، من الساعة 8:00 صباًحا إىل 5:00 مساًء 

بتوقيت املحيط الهادئ(.

كيف أحصل عىل بطاقة التأمني الخاصة يب؟

قم بزيارة  www.4studenthealth.com/csusb وانقر عىل أيقونة بطاقة 
الهوية التأمينية. سيتم توجيهك إىل موقع Anthem حيث ستحتاج إىل إنشاء 
حساب عضو للوصول إىل بطاقة هويتك. إذا كنت بحاجة إىل عالج طبي قبل 
 Anthem Blue Cross أن تحصل عىل هوية العضو الخاصة بك، فاتصل بـ

عىل888-2108 )800).

احتفظ ببطاقة الهوية معك يف جميع األوقات!

أين أذهب للحصول عىل الرعاية؟

املركز الصحي يف الحرم الجامعي ، لألمراض أو اإلصابات طفيفة 	 

1 مكتب الطبيب ، للمالحظات الطبية والزيارات املرضية	

1 مركز الرعاية العاجلة، للمرض أو اإلصابات عندما يكون املركز الصحي يف 	
الحرم الجامعي أو عيادة الطبيب مغلق

1 املستشفى، للجراحة املجدولة أو الطوارئ الطبية فقط	

إذا مل تتمكن من زيارة املركز الصحي يف الحرم الجامعي أوالً، فاطلب العالج 
الطبي من مزود Anthem PPO لتوفري املال.

ماذا لو كانت لدي حالة طارئة، مثل حادث أو موقف يهدد 
الحياة؟

اتصل بالرقم 911 أو اذهب إىل أقرب غرفة طوارئ يف املستشفى.
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هل األدوية الطبية مغطاة؟

نعم يتم تغطية معظم األدوية التي تستلزم وصفة طبية وعقاقري وأجهزة منع 
الحمل يف صيدليات Anthem. إذا كنت تستخدم صيدلية غري متصلة بشبكة، 

فيجب عليك دفع مثن الوصفة الطبية بالكامل وتقديم مطالبة بالتعويض.

هل تتوفر تغطية فحوصات الرؤية واألسنان مبوجب هذه 
الخطة؟

ال يتم توفري تغطية للرؤية العامة ومزايا األسنان من خالل خطة التأمني 
الطالبية هذه. يرجى االتصال ب Relation عىل الرقم  1777-537 )800( أو 

زيارة  www.4studenthealth.com/supplemental-plans لطرح األسئلة 
حول هذه املزايا.

كيف يتم دفع فواتري طبيبي؟

يف معظم الحاالت، سيقوم املزود بتقديم املطالبة لك.
إذا كنت مطالبًا بالدفع مقابل الخدمات مقدًما، فستحتاج إىل إكامل منوذج 

املطالبة حتى يتم تعويضك )اسرتداد املبالغ لك) من قبل رشكة التأمني.

قم بتنزيل منوذج املطالبة من  www.4studenthealth.com/csusb، وأرسل 
النموذج الكامل مع جميع الفواتري وإيصاالت العالج الطبي إىل:

Anthem Blue Cross Life and Health Insurance  
Company

P.O. Box 60007
Los Angeles, CA 90060-0007

احتفظ بنسخ من جميع املستندات التي ترسلها. للتحقق من حالة املطالبة التي 
أرسلتها، اتصل بـ Anthem عىل الرقم .2108-888 )800( ميكنك طلب ممثل 

عنك يتحدث لغتك األصلية، إذا لزم األمر.

ماذا لو كنت خارج كاليفورنيا أو الواليات املتحدة وأحتاج إىل 
عالج طبي؟

تتوفر التغطية يف جميع أنحاء العامل. يتم تغطية أي عالج يتم تلقيه خارج 
والية كاليفورنيا بنسبة 100٪ داخل الشبكة و80٪ خارج الشبكة، بعد سداد 

الخصومات. ال ميكن التنازل عن الخصومات. يجب إرسال جميع الفواتري الطبية 
واإليصاالت وغريها من املعلومات إىل عنوان قسم املطالبات.

ماذا لو تغريت حالة تأشرييت؟

لن تكون مؤهالً للتغطية مبوجب خطة التأمني هذه. سيتم إنهاء التغطية الخاصة 
بك. إذا مل تكن قد استخدمت التأمني وستعود إىل بلدك، فيمكنك طلب اسرتداد 

املبلغ من املدرسة عن كامل األشهر الكاملة املتبقية يف الفصل الدرايس.

أين أجد معلومات إضافية حول الخطة؟

.www.4studenthealth.com/csusb تفضل بزيارة


