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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 

.Cigna PPOالخطة هي

كيف أجد طبيب PPO أو مستشفى أو مركز رعاية عاجلة؟

	1. 1.www.mycigna.com قم بزيارة

	1. Find a Doctor, من أعىل ميني الشاشة بجوار مربع البحث، انقر فوق
1Dentist, or Facility)ابحث1عن1طبيب1أو1طبيب1أسنان1أو1مرفق(.

ضمن "How are you Covered" كيف يتم تغطيتي، انقر فوق .1	
Employer or School )صاحب1العمل1أو1املدرسة(.

أدخل العنوان واملدينة، أو الرمز الربيدي، ثم انقر فوق address )العنوان(1.1	
 Doctor1الطبيب1حسب1النوع(1أو( Doctor by Type للتأكيد.1انقر1فوق

1by Name)الطبيب1باالسم(1أوLocations1 )املواقع(1وحدد1اختيارك1يف1
القامئة1املنسدلة.

انقر فوق 1Continue as guest)متابعة1كضيف(..1	

أكد عنوانك وانقر فوق1Continue)متابعة(..1	

	1. PPO، 1)الرجاء1تحديد1خطة(،1انقر فوق"Please Select a Plan" ضمن
1PPO Tiered)اختيار1صندوقPPO1(1)أسفل(.

حدد مقدم رعاية من القامئة..1	

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

احرض معك دامئًا بطاقة هوية تأمينك وصورة شخصية. وباإلضافة إىل ذلك، أحرض 
طريقة دفع لدفع املبلغ املشرتك.

ما املبلغ الذي يتعني عيّل دفعه؟
بعد التسجيل يف الخطة، سيدفع التأمني مقابل معظم عمليات العالج والخدمات 

املغطاة، 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، تغطي هذه الخطة التحصينات املوىص بها، واالختبارات البدنية الروتينية، وبعض 
.Cigna PPO االختبارات والفحوصات بدون أي تكلفة عليك عند استخدام مزود

هل األدوية الطبية مغطاة؟

نعم معظم األدوية املوصوفة واألدوية ووسائل منع الحمل مغطاة. مللء وصفة 
طبية، قم بزيارة أي صيدلية لشبكة Express Scripts وادفع الجزء الخاص بك 

من التكلفة. ال توجد تغطية يف صيدلية خارج الشبكة.

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 عىل 1777-537 )800( )اإلثنني1-1الجمعة، 8:00 صباًحا حتى 
5:00 مساًء(1بتوقيت1املحيط1الهادئ(.

كيف ميكنني التسجيل؟

يرجى زيارة www.4studenthealth.com/saddleback للتسجيل عرب 
اإلنرتنت باستخدام بطاقة ائتامن، أو ميكنك تحميل منوذج التسجيل للدفع بواسطة 

شيك أو حوالة مالية.

تغطية املعالني غري متاحة مبوجب هذه الخطة.

لطرح أسئلة حول التسجيل، اتصل بـ Relation عىل 1777-537 )800(1)من1
اإلثنني1إىل1الجمعة،1من1الساعة 8:00 صباًحا إىل 5:00 مساًءبتوقيت1املحيط1الهادئ(.

كيف أحصل عىل بطاقة التأمني الخاصة يب؟

سوف تتلقى أيًضا بطاقة تأمينك التعريفية عرب الربيد بعد بدء فرتة التغطية 
األوىل للسنة. وسرنسل إليك البطاقات التعريفية الدامئة الخاصة بك عرب الربيد 
مبعدل بطاقة واحدة كل عام درايس. ميكنك أيًضا تنزيل بطاقة الهوية الخاصة 

بك عىل .www.wellfleetstudent.com إذا كنت بحاجة إىل عالج طبي 
قبل أن تتلقى إشعاًرا بأن البطاقة التعريفية الخاصة بك نشطة، فرُيجى االتصال بـ 

Relation عىل الرقم537-1777 )800(. 

احتفظ ببطاقة الهوية معك يف جميع األوقات!

أين أذهب للحصول عىل الرعاية؟

املركز الصحي يف الحرم الجامعي، لألمراض أو اإلصابات الطفيفة 	 

مكتب الطبيب، للمالحظات الطبية والزيارات املرضية	 

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

1 املستشفى،1للجراحة املجدولة أو الطوارئ الطبية فقط	

إذا مل تتمكن من زيارة املركز الصحي يف الحرم الجامعي أوالً، فاطلب العالج 
الطبي من مزود Cigna 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 تتوفر تغطية فحوصات الرؤية واألسنان مبوجب هذه الخطة؟

يتم تغطية مزايا طب األسنان والرؤية عند األطفال حتى نهاية الشهر الذي 
يبلغ فيه الطالب سن 19 عاًما. راجع كتيب الخطة ملزيد من املعلومات. ال يتم 

توفري التغطية يف الشهر الذي ييل بلوغك سن 19 عاًما. ملزيد من الخيارات، 
الرجاء التواصل مع Relation عىل رقم 1777-537 )800( أو زيارة موقع 

.www.4studenthealth.com/supplemental-plans

كيف يتم دفع فواتري الطبيب؟

يف حالة اإلصابة أو املرض:
الرجاء إبالغ الطبيب أو املستشفى أو خدمات صحة الطالب باملدرسة..1	

يجب تقديم إشعار خطي باملطالبة إىل العنوان أدناه يف غضون ثالثني )30( .1	
يوًما من تاريخ اإلصابة أو بدء املرض التي تغطيها السياسة، أو يف أقرب 

وقت ممكن بقدر اإلمكان.

أرسل جميع الفواتري الطبية وفواتري املستشفى، جنبًا إىل جنب مع اسم .1	
املريض واسم الطالب املؤمن عليه وعنوانه ورقم الضامن االجتامعي أو 

رقم هوية الطالب واسم الجامعة التي يتم التأمني عىل الطالب مبوجبها، إىل 
العنوان أدناه. منوذج مطالبة الرشكة غري مطلوب لتقديم مطالبة.

Cigna
P.O. Box 188061

Chattanooga, Tennessee 37422-8061
معرف دافع إلكرتوين: 62308

PPO Cigna: بالنسبة ملزودي الخدمات الذين ال ينتمون إىل

Wellfleet Group, LLC
P.O. Box 15369

Springfield, Massachusetts 01115-5369
)877( 657-5030, TTY 711

www.wellfleetstudent.com

يجب أن تستلم الرشكة الفواتري خالل تسعني )90( يوًما من الخدمة. 
احتفظ بنسخ من جميع املستندات التي ترسلها. للتحقق من حالة املطالبة 

التي أرسلتها، اتصل بالرقم TTY 711,)877( 657-5030،أو قم 
.www.wellfleetstudent.com بزيارة

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

التغطية1يف1جميع1أنحاء1العامل؛1قد1تنطبق1قيود1معينة.1ومع1ذلك،1ال1يتم1تغطية1أي1
عالج1أو1خدمات1أو1مستلزمات1تم1تحملها1أو1تلقيها1يف1بلدك1األصيل.

يجب1إرسال1جميع1الفواتري1الطبية1واإليصاالت1وغريها1من1املعلومات1إىل1عنوان1
قسم1املطالبات.

ماذا لو تغريت حالة تأشرييت؟

لن1تكون1مؤهال1ًللتغطية1مبوجب1خطة1التأمني1هذه.1سيتم1إنهاء1التغطية1الخاصة1بك.1
إذا1مل1تكن1قد1استخدمت1التأمني1وستعود1إىل1بلدك،1فيمكنك1طلب1اسرتداد1املبلغ1من1
املدرسة.1سنقوم1برد1جزء1تناسبي1من1القسط1املدفوع1)ناقص1أي1مطالبات1مدفوعة(.

هل سأظل مؤهالً للحصول عىل التغطية إذا تخرجت وتقدمت 
بطلب الحصول عىل ترصيح عمل تدريب عميل اختياري؟

نعم، ستظل مؤهالً ولكنك ال ميكنك التسجيل من خالل املدرسة. يجب أن 
تتصل برشكة Relation عىل رقم 1777-537 )800(1للحصول عىل استامرة 

تسجيل. باإلضافة إىل ذلك، يجب عىل الطالب الحاصلني عىل تدريب عميل 
اختياري تقديم خطاب التحقق من التدريب العميل ليكونوا مؤهلني للحصول 

عىل هذه التغطية التأمينية ويجب عليهم رشاء تغطية كاملة يف غضون 30 يوًما 
من تاريخ انتهاء تغطيتهم السابقة.

أين أجد معلومات إضافية حول الخطة؟

.www.4studenthealth.com/saddleback يرجى زيارة


