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جامعة كاليفورنيا - برنامج التعليم المفتوح

ملخص استحقاقات الخطة

شركة أنثيم بلو كروس للتأمين على الحياة والتأمين الصحي
رقم البوليصة: 282575

يعتبر ملخص االستحقاقات هذا قائمة مكثفة باالستحقاقات، والذي يلقي الضوء على بنود وشروط االستحقاقات والمبالغ المشتركة وأي حد أقصى لمبالغ االستحقاقات 
المطبقة وكذلك االستثناءات والقيود.

 .Anthem Blue Cross Life and Health Insurance Company من خالل شركة )SPD( بعد تسجيلك في الخطة، سوف تحصل على وصف ملخص الخطة
يشرح وصف ملخص الخطة تفاصيل استحقاقات الرعاية الصحية الخاصة بك والسياسات واإلجراءات؛ أي قيود تُطبق على تغطيتك وما هي التكاليف التي سيتعين 
عليك سدادها. من فضلك راجع SPD الخاص بك للحصول على تفاصيل كاملة عن خطتك الخاصة، بما في ذلك المزيد من التفاصيل ألية مراجع في هذا المستند فيما 

يتعلق بـ "المشمول في التغطية" و"الغير مشمول في التغطية."
يخضع لموافقة إدارة التأمين. إن المعلومات الواردة في هذا الملخص تعتبر دقيقة وقت إصدار هذا الملخص، ولكنها قد تتغير بما يتفق مع لوائح التأمين الفيدرالية وتلك الخاصة بالوالية على مدار عام البوليصة. 

سيتم نشر أحدث إصدار من هذا المستند على اإلنترنت على الموقع المذكور. في حال وجود اختالف بين كال إصداري الملخص، سيتم تطبيق اإلصدار األحدث.

األهلية والتسجيل
للرد على استفساراتكم الخاصة بالتسجيل أو لتحديث معلومات جهة االتصال 
الخاصة بكم، كتغيير العنوان، يُرجى االتصال على مكتب برنامج التعليم المفتوح 

في جامعة كاليفورنيا )وليس Anthem أو أي كيان تابع لها(.
كي تكون مؤهًل للتسجيل في بوليصة تامين، يتعين أن تكون واحداً مما يلي:

يجب على أي طالب أو أستاذ زائر أو أكاديمي أو شخٍص آخر يحمل جواز . 1
سفر ساري الصلحية وتأشيرة لغير المهاجرين على نحٍو مؤقت ويقيم خارج 
موطنه األصلي أو دولة إقامته، ولم يحصل على إقامة دائمة في الواليات 
المتحدة أثناء مشاركته في األنشطة التعليمية من خلل برامج اللغة اإلنجليزية 

والتعليم الدولي في جامعة كاليفورنيا.
يجب على أي طالب أو أستاذ زائر أو أكاديمي أو شخٍص آخر يتمتع . 2

بالجنسية األمريكية بالميلد ولكنه يقيم بصورة دائمة خارج البلد ويشارك 
في األنشطة التعليمية من خلل برامج اللغة اإلنجليزية والتعليم الدولي 

في جامعة كاليفورنيا.
يجب أن تكون مشمواًل في التأمين وفقًا لهذه البوليصة، ولكن يجوز للجامعة 
ترعاها  أخرى  خطط  بموجب  فعليًا  بالتأمين  المشمولين  األشخاص  تعفي  أن 

الحكومة أو السفارة.
التغطية متوفرة حتى 30 يوًما قبل بدء برنامجك. تتوفر التغطية التأمينية المستمرة 
بين البرامج حتى 8 أسابيع بعد انتهاء برنامجك بشرط أن يكون مسموح لك 

قانونيًا أن تبقى في برنامج الواليات المتحدة.
في حالة انسحابك من الكلية خلل أول 31 يوًما من الفترة المشمولة بالتأمين 

بالتأمين  أو الفترة اإلجمالية المشمولة بالتأمين، أيهما أقل، فلن تكون مشموالً 
بموجب البوليصة. ولن تحصل على أي مبالغ مستردة متعلقة بقسط التأمين. 
من فضلك اتصل بمكتب برنامج التعليم المفتوح في جامعة كاليفورنيا إذا كان 
لديك أية استفسارات. االستثناء من التأمين: لن يسري التأمين على أي شخص 
ُشمل بالتأمين بتجنيده في القوات المسلحة التابعة ألي دولة بموجب بوليصة 

التأمين، ويبدأ هذا اإلجراء اعتباًرا من تاريخ هذا التجنيد.
كما يمكن للطلب المشتركين في التدريب العملي االختياري )OPT( أو التدريب 
العملي المرتبط بالمنهج )CPT( أن تشملهم بوليصة التأمين، شريطة ما يلي: 1( 
أن يتبع كل من التدريب العملي االختياري/التدريب العملي المرتبط بالمنهج 
)OPT/CPT( اللذان يتلقاهما الطالب المسار الدراسي مباشرةً؛ 2( وأال تزيد 
مدة التدريبين عن 12 شهًرا. اتصل على مكتب برنامج التعليم المفتوح في 

جامعة كاليفورنيا.
يجوز للطلب/الطالبات المشمولين بالتأمين تسجيل زوجاتهم/أزواجهم وشركائهم 
في المنزل وأطفالهم الُمعالين الذين تقل أعمارهم عن 26 عاًما. يجب تسجيل 
الُمعالين المستحقين بتاريخ تسجيل الطالب أو خلل 31 يوًما من الميلد أو 
التبني أو الزواج أو الوصول إلى الواليات المتحدة أو بتاريخ إنهاء أي فترة 
تأمين أخرى )قد يُطلب إبراز وثيقة تُثبِت صحة التاريخ(. ويجب على الطلب 
يتعين  لديهم.  بالكلية  االتصال  المستحقين  ُمعاليهم  تسجيل  في  يرغبون  الذين 
على جميع المعالين المقبولين حديثًا )سواء كانوا أزواًجا أو أطفاالً أو كليهما( 
التسجيل وسداد قسٍط كامل من أقساط التأمين خلل 31 يوًما من تحمل مسؤولية 
هؤالء المعالين. وبخلف ذلك، لن يُقبل التسجيل بعد انقضاء الموعد النهائي له.
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صفحات اإلنترنت

المدرسة االختصار على الويب

جامعة بيركلي بكاليفورنيا - برنامج التعليم المفتوح ext-ucb/

جامعة دايفيس بكاليفورنيا - برنامج التعليم المفتوح ext-ucd/

جامعة إيرفاين بكاليفورنيا - برنامج التعليم المفتوح ext-uci/

جامعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا - برنامج التعليم المفتوح ext-ucla/

جامعة ريفرسايد بكاليفورنيا - برنامج التعليم المفتوح ext-ucr/

جامعة سان دياغو بكاليفورنيا - برنامج التعليم المفتوح ext-ucsd/

جامعة سانتا باربرا بكاليفورنيا - برنامج التعليم المفتوح ext-ucsb/

جامعة سانتا كروز بكاليفورنيا - برنامج التعليم المفتوح ext-ucsc/

بطاقة الهّوية

 Anthem لتنزيل بطاقة الهوية الدائمة للتأمين الخاصة بك، تفضل بزيارة موقع
 StudentHealth Mobile أو تطبيق  Mobile Health Consumer
اتبع التعليمات البسيطة الموضحة أدناه. إذا كنت بحاجة إلى علج طبي قبل أن 
 Anthem Blue Cross تحصل على هوية العضو الخاصة بك، فاتصل بـ
على 2108-888-800. إذا لم تكن مسجًل في نظام Anthem، اتصل بـ 

Relation على الرقم1777-537-800 لتأكيد التسجيل. 

احتفظ ببطاقة الهوية معك في جميع األوقات! ستحتاج إلى بطاقتك عند زيارة 
أو  العاجلة  الرعاية  أو  الطبيب  مكتب  أو   )SHC( للطلب  الصحي  المركز 

المستشفى أو الصيدلية.

Anthem Mobile Health Consumer ـ  الموقع اإللكتروني ل
)MHC(

إلنشاء حساب عضو والوصول إلى بطاقة الهوية للتأمين الخاصة بك من جهاز 
.MHC الكمبيوتر لديك، تفضل بزيارة موقع

www.mobilehealthconsumer.com/studenthealth

للتسجيل، أدخل اإلسم واللقب وبطاقة الطالب الصادرة من المدرسة وتاريخ الميلد. 
من فضلك الحظ أنه يجب أال يزيد االسم عن 16 حرفًا واللقب عن 12 حرفًا.

StudentHealth Mobile تطبيق

 Anthem Blue خلل  من   StudentHealth Mobile تطبيق  يمنحك 
بك  الخاصة  الهوية  وبطاقة  استحقاقاتك  إلى  الفوري  الولوج  إمكانية   Cross
 App والكثير خلف ذلك. للوصول إلى استحقاقاتك، تفضل بتنزيل التطبيق من

Store® أو Google Play™ وأنشئ حسابًا.

طلب الرعاية الطبية وتقديم مطالبة

إذا تعرضت ألي إصابة أو مرض:
إما . 1 الموظفون  سيقوم  حيث  وجد،  إن   ،SHC إلى الذهاب  عليك  يتعين 

بعلجك أو إحالتك إلى مقدم مزود خارج الحرم الجامعي.
إذا كنت بحاجة إلى طلب علج طبي خارج الحرم الجامعي، فإن استخدام . 2

مزودي خدمات داخل شبكة PPO قد يقلل حصتك في التكاليف. تستفيد 
 .Anthem Blue Cross Prudent Buyer PPO من  خطتك 
للحصول على قائمة كاملة من أطباء PPO أو المستشفيات أو غيرها 
من المنشآت، تفضل بزيارة www.anthem.com/ca أو اتصل 

بالرقم 800-888-2108.
إذا واجهت أي حالة طوارئ، اتصل بالرقم 911 أو اذهب إلى أقرب . 3

غرفة طوارئ في المستشفى )ER(. رعاية المتابعة في غرفة الطوارئ 
غير مشمولة في التغطية؛ سيتعين عليك طلب رعاية المتابعة من خلل 

ترتيب موعد مع أحد مزودي الخدمات.

إذا لم تكن حالة طوارئ ولكنك بحاجة إلى طلب العلج الطبي على الفور، . 4
فإن استخدام مركز رعاية عاجلة بداًل من غرفة الطوارئ في المستشفى 
قد يقلل من النفقات النثرية الخاصة بك. لتحديد موقع مركز رعاية عاجلة 

.www.anthem.com/ca محلي، تفضل بزيارة
بعد تلقيك العلج لدى مزود خدمة PPO، سيقوم عادةً مزود الخدمة الخاص . 5

بك بتقديم مطالبة إلى شركة التأمين. سوف تتلقى شرًحا للستحقاقات 
من Anthem، يوضح التأمين المدفوع وما هي مسؤوليتك في السداد. 
سوف يحاسبك مزود الخدمة على هذا المبلغ. ال تتجاهل أية فواتير طبية 
تتلقاها. إذا كان لديك أسئلة حول شرح االستحقاقات الخاصة بك أو ما هي 
مسؤوليتك في السداد، من فضلك اتصل على الرقم 800-888-2108.

6 . Anthem Student إلى  مباشرةً  مطالبة  الخدمة  مزود  يقّدم  لم  إذا 
 Anthem فيمكنك تقديم المطالبة بإرسال استمارة مطالبة ،Advantage
جنبًا إلى جنب مع فاتورة مفصلة ووثيقة إثبات الدفع، في حالة الدفع مقابل 
العضو  مطالبة  استمارة  تقديم  قبل  العلج.  تلقي  بعد  مباشرة  الخدمات 
والفاتورة المفصلة، يتعين عليك عمل نسخ من المستندات واالحتفاظ بها 
وإرفاق الفواتير األصلية مع استمارة مطالبة العضو المستكملة. يمكنك 
على  المطالبة  تسليم  وتعليمات  العضو  مطالبة  استمارة  على  الحصول 
)متبوًعا   www.4studenthealth.com الرابط  على  اإلنترنت 

مختصر عن مدرستك(. 

المراكز الصحية للطالب

مخفَّضة.  بتكلفة  األدوية  من  كبيرة  مجموعة  للطلب  الصحية  المراكز  توفر 
يُخصم المبلغ المخصوم من التأمين في حالة االستفادة من أحد المراكز الصحية 
المعتمدة للطلب و/أو اإلحالة إليها للمرة األولى. يُرجى مراعاة أنه لن يتم 
مركز  إلى  الوصول  يمكنهم  ال  الذين  للطلب  بالنسبة  االستقطاع  من  اإلعفاء 
صحي للطلب. المعالين في برنامج التعليم المفتوح غير مؤهلين للوصول إلى 

المراكز الصحية للطلب.
بك )انظر  الخاص  الطلب  صحة  مركز  إلى  الوصول  إمكانية  لديك  كان  إذا 
الجدول أدناه(، من فضلك اطلب الرعاية الصحية من مركز صحة الطلب قبل 
طلب الرعاية الطبية من خارج الحرم الجامعي كلما أمكن ذلك. قد تدفع رسم 
زيارة، وهو رسٌم واجب الدفع عند تقديم الخدمة، أو قد تضطر إلى دفع تكاليف 
الخدمات مقدًما ثم تقديم مطالبة بسداد السترجاع المبلغ. وفي هذه الحالة، يتعين 

عليك أن تطلب بيانًا مفصلً بالفواتير وتقديم هذا البيان مع المطالبة.
إذا لم يكن لديك إمكانية وصول إلى المركز الصحية داخل الحرم الجامعي، 
الحرم  خارج   Anthem لدى  المفضلين  الخدمة  مزودي  من  العلج  اطلب 

الجامعي كلما أمكن ذلك.

المدرسة متوفر للطالب

جامعة بيركلي بكاليفورنيا - برنامج التعليم المفتوح ال
جامعة دايفيس بكاليفورنيا - برنامج التعليم المفتوح ال
جامعة إيرفاين بكاليفورنيا - برنامج التعليم المفتوح نعم

جامعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا - برنامج التعليم المفتوح انظر أدناه*
جامعة ريفرسايد بكاليفورنيا - برنامج التعليم المفتوح نعم
جامعة سان دياغو بكاليفورنيا - برنامج التعليم المفتوح نعم
جامعة سانتا باربرا بكاليفورنيا - برنامج التعليم المفتوح نعم
جامعة سانتا كروز بكاليفورنيا - برنامج التعليم المفتوح ال

 Ronald التابع لـ UCLA طلب العلج في المركز الطبي لـ UCLA يمكن لطلب برنامج التعليم المفتوح في  *
.UCLA فقط، وليس مركز صحة الطلب في Reagan

طلب الرعاية الطبية وتقديم مطالبة   )يُتبَع(
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جدول االستحقاقات
فيما يلي وصف مكثف للستحقاقات المتوفرة وفقًا لهذه الخطة. من فضلك راجع البوليصة لمزيد من الشرح الكامل حول االستحقاقات والقيود.

شرط اإلحالة: تعتبر اإلحالة غير مطلوبة قبل أن يكون الطالب قادًرا على تلقي العلج من أحد مقدمي الرعاية الصحية المشمولة بالتأمين خارج الحرم الجامعي. ومع ذلك، سيُخصم المبلغ 
المخصوم لسنة بوليصة التأمين عند تقديم العلج في المركز الصحي للطلب ألول مرة وعند اإلحالة إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية المشمولة بالتأمين خارج الحرم الجامعي من خلل 
المركز الصحي للطلب. جميع األشخاص من غير الطلب )مثل المعالين واألكاديميين الزائرين( غير مؤهلين للستفادة من خدمات المركز الصحي للطلب، ولذلك فهم غير مؤهلين 

لإلعفاء من المبلغ المستقطع.

ستدفع الشركة مقابل النفقات المشمولة في التغطية المذكورة أدناه. تخضع االستحقاقات المذكورة أدناه للتأمين المشترك والقيود النثرية وقيود نوع خطة PPO المذكورة. تخضع االستحقاقات 
للستقطاع إال إذا ذُكر خلف ذلك في جدول االستحقاقات.

االستحقاقات الطبية المشمولة في التغطية مزود خدمات داخل الشبكة مزود خدمات خارج الشبكة
أقصى استحقاق غير محدود باستثناء ما هو مذكور

المبلغ الُمستقَطع )لكل فرد وكل سنة بوليصة التأمين( 100 دوالًرا 200 دوالًرا
لها الطالب الحد األقصى للمصروفات التي يتحمَّ 6350 دوالًرا للفرد الواحد / 12700 دوالر لكل أسرة في كل سنة بوليصة لتأمين

استحقاق الرعاية الوقائية
يشتمل على الفحوصات الدورية / التحصينات.

100% من السعر الُمتفاَوض بشأنه
)االستقطاعات غير مطبقة( 50% من النفقات المعقولة

اإلقامة في المستشفى
يشتمل على األمومة، الصحة العقلية / السلوكية وسوء استخدام المواد. 100% من السعر الُمتفاَوض بشأنه 50% من النفقات المعقولة

رعاية تمريض فائقة )في المنشأة(
التصديق الُمسبق مطلوب. 100% من السعر الُمتفاَوض بشأنه 50% من النفقات المعقولة

الرعاية ما قبل الوالدة وما بعد الوالدة 100% من السعر الُمتفاَوض بشأنه
)االستقطاعات غير مطبقة( 50% من النفقات المعقولة

خدمات الطبيب في المنزل أو المكتب
يشمل زيارات الرعاية األولية والمتخصصة.

100% من السعر الُمتفاَوض بشأنه
)االستقطاعات غير مطبقة( 50% من النفقات المعقولة

خدمات التشخيص
يشتمل على المخبر، األشعة السينية والتصوير التشخيصي المتقدم

.)PET/CAT/مثًل، فحوصات الرنين المغناطيسي(
100% من السعر الُمتفاَوض بشأنه 50% من النفقات المعقولة

خدمات منشآت غرفة الطوارئ
قد تكون رسوم طبيب غرفة الطوارئ مستقلة.

100% من السعر الُمتفاَوض بشأنه
دفع حصة بمبلغ 75 دوالًرا لكل زيارة

)يكون المريض معفى من السداد المشترك إذا ُحجز 
داخل المستشفى(

تكون التغطية تماًما كالتغطية داخل الشبكة

التصديق الُمسبق

جدول  )انظر  المطلوبة  للخدمات  بالنسبة  ُمسبق  تصديق  خطتك  تتطلب 
 Anthem االستحقاقات(. التغطية التأمينية الُمسبقة تعني ببساطة االتصال بـ
قبل تلقّي العلج للحصول على موافقة بشأن اإلجراء الطبي أو الخدمة الطبية أو 
بعد الدخول إلى قسم الطوارئ. يمكنك اتخاذ إجراءات التغطية التأمينية الُمسبقة 
ويتعين  أقاربك.  أحد  خلل  من  أو  المستشفى  أو  طبيبك  خلل  من  أو  بنفسك 
 Anthem Student الحصول على طلبات التصديق من خلل االتصال بـ

Advantage على الرقم 800-888-2108.

خدمات الطوارئ العالمية

 Anthem الخدمات التالية ليست جزًءا من الخطة المؤمن عليها من قبل
Blue Cross Life and Health Insurance Company. يتم تقديم 
 Relation Insurance خلل من  المضافة  القيمة  ذات  الخيارات  هذه 
 Scholastic Emergency Services وذلك بالشراكة مع ،Services
SES((. تشتمل الخدمات على سبيل المثال ال الحصر على التقييم الطبي 
في حالة الطوارئ وإعادة الرفات البشرية واستشارات الصدمات الطارئة 
أية  لتجاوز  الطلب  لمساعدة  الخدمات  من  واسع  ونطاق  والمترجمين 
صعوبات خارج بلدهم. يتعين ترتيب جميع الخدمات وتقديمها من خلل 
SES. لن يتم قبول أية مطالبات للسترداد. إذا كنت بحاجة إلى دعم طبي 
الحرم  أو  الدائم  إقامتك  مكان  من  ميل   100 من  أكثر  بعد  على  وكنت 
الجامعي أو كنت في دولة أخرى، من فضلك اتصل بمركز العمليات في 
SES على الرقم 9833-488-877 )داخل الواليات المتحدة األمريكية(، 
8570-452-609-1+ )خارج الواليات المتحدة األمريكية( أو تفضل 
 .medservices@assistamerica.com بمراسلتنا إلكترونيًا على
الرابط  على  المفصلة  المعلومات  من  المزيد  على  الحصول  يمكنك 
www.4studenthealth.com من خلل النقر على رمز "دعم السفر" 

بمدرستك. الخاصة  الويب  صفحة  على  تأمينك"  جزء "استخدام  في 

مؤسسة مزود الخدمات المفضلة

تشمل خطة التأمين الطبي الدولي على الطلب الوصول إلى شبكة المستشفيات 
 .)Anthem Blue Cross Prudent Buyer Plan )PPOواألطباء التابعة لـ
سيقلل األشخاص المؤمن عليهم المصروفات النثرية من خلل االستفادة من 
شبكة Anthem Blue Cross Prudent Buyer PPO. إن الوصول إلى 
الشبكة يوفر استحقاقات في جميع أنحاء الدولة بالنسبة للنفقات الطبية المشمولة 
في التأمين والتي يتم تحملها بنسبة 100% من السعر المتفاَوض عليه من خلل 
مزودي الخدمة المشاركين. تقتصر التغطية التأمينية على مستوى العالم على 
سيارات إسعاف الطوارئ وخدمات الرعاية العاجلة فقط. يتم تقديم االستحقاقات 
على مستوى العالم بالنسبة للنفقات الطبية المشمولة في التأمين والتي يتم تحملها 
بنسبة 50% من قيمة النفقات المعقولة عند تلقي علجك من خلل مزود خدمة 
غير مشارك، فيما عدا ما هو محدد في ملخص االستحقاقات. للحصول على 
قائمة كاملة من أطباء PPO أو المستشفيات أو غيرها من المنشآت، اتصل على 
.www.anthem.com/ca الرقم  2108-888-800 أو تفضل بزيارة
على  للحصول  مطالبة  وتقديم  الطبية  الرعاية  طلب  جزء  انظر  فضلك  من 
المزيد من المعلومات الخاصة بتقديم المطالبات. قد يقدم مزودو الخدمات غير 

المشاركين في مستشفيات ومنشآت داخل الشبكة.
إذا كانت الخدمة أو المستلزمات التي يحتاجها الشخص المشمول بالتأمين ُمغّطاة 
لة لتوفير  بموجب الخطة التأمينية، ولكن ليست متوفرة لدى "الجهات غير المفضَّ
تأمين الرعاية الصحية"، فيجب على الشخص المشمول بالتأمين االتصال بـ 
الجهة  على  ن  المدوَّ المجاني  االتصال  رقم  على  المساعدة  لطلب   Anthem
الخلفية من بطاقة الهوية. وفي هذه الحالة، قد تصدر شركة Anthem موافقة 
مسبقة للشخص المشمول بالتأمين للحصول على الخدمة أو الدعم من خلل 
لة لتوفير تأمين الرعاية الصحية. عند صدور الموافقة  إحدى الجهات غير المفضَّ
المسبقة من قِبَل Anthem، تُسدد النفقات الطبية المشمولة بالتأمين في نفس 

مستوى االستحقاقات المفروضة بموجب شبكة الرعاية المفضلة.

)يُتبَع(
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ع( بَ ت االستحقاقات الطبية المشمولة في التغطية )يُ مزود خدمات داخل الشبكة مزود خدمات خارج الشبكة

الرعاية العاجلة ))إعداد المكتب( 100% من السعر الُمتفاَوض بشأنه
)االستقطاعات غير مطبقة( 50% من النفقات المعقولة

اإلسعاف )جوي وأرضي( 100% من السعر الُمتفاَوض بشأنه تكون التغطية تماًما كالتغطية داخل الشبكة
يشتمل على المرضى الخارجيين فيما يخص األمومة، الصحة العقلية / 

السلوكية وتعاطي المخدرات.
ال يتم تطبيق االستقطاعات على زيارات المكتب داخل الشبكة.

100% من السعر الُمتفاَوض بشأنه تكون التغطية تماًما كالتغطية داخل الشبكة

جراحة العيادات الخارجية 100% من السعر الُمتفاَوض بشأنه 50% من النفقات المعقولة
زيارات الممارسين األخرى

تشتمل على عيادات الصحة الخاصة والزيارات عبر اإلنترنت والخدمات المتعلقة 
بتقويم العمود الفقري )تُطبق القيود( والعلج باإلبر.

100% من السعر الُمتفاَوض بشأنه
)االستقطاعات غير مطبقة( 50% من النفقات المعقولة

الخدمات األخرى في المكتب
تشتمل على اختبارات الحساسية، العلج الكيميائي والعلج باإلشعاع، وغسيل الكلى 

واألدوية الموصوفة التي يتم صرفها في المكتب من خلل التسريب/الحقن.
100% من السعر الُمتفاَوض بشأنه 50% من النفقات المعقولة

الشفاء وإعادة التأهيل - الرعاية الطبية في المنزل 100% من السعر الُمتفاَوض بشأنه 50% من النفقات المعقولة
خدمات التأهيل وإعادة التأهيل 

تشتمل على العلج الطبيعي/ علج الكلم/ العلج المهني في المكتب أو العيادات 
الخارجية في المستشفى.

100% من السعر الُمتفاَوض بشأنه
)االستقطاعات غير مطبقة

على زيارات المكاتب(
50% من النفقات المعقولة

المعدات الطبية المعمرة 100% من السعر الُمتفاَوض بشأنه 50% من النفقات المعقولة
األجهزة التعويضية 100% من السعر الُمتفاَوض بشأنه 50% من النفقات المعقولة

استحقاقات العناية بالبصر واألسنان المشمولة في التغطية مزود خدمات داخل الشبكة مزود خدمات خارج الشبكة
االستحقاقات الصحية الضرورية بالنسبة للعناية بالبصر بالنسبة األطفال

تقتصر على األشخاص المشمولين بالتأمين دون سن 19 عاًما. تشتمل على اختبار/
جهاز واحد، إطار، عدسات نظر فردية وعدسات الصقة كل عام.

انظر الكتيب لمزيد من التفاصيل

االستحقاقات الصحية الضرورية بالنسبة للعناية باألسنان بالنسبة األطفال
تقتصر على األشخاص المشمولين بالتأمين دون سن 19 عاًما. انظر الكتيب لمزيد من التفاصيل

استحقاقات األدوية الموصوفة المشمولة في التغطية مزود خدمات داخل الشبكة مزود خدمات خارج الشبكة
تستخدم هذه الخطة قائمة أدوية تقليدية. األدوية الغير موجودة في القائمة ليست 

ضمن التغطية التأمينية.
يغطي ما يصل إلى 30 يوًما من اإلمدادات في صيدلية للبيع بالتجزئة )داخل 	 

الشبكة وخارج الشبكة(
تغطي ما يصل إلى 90 يوًما من اإلمدادات باستخدام برنامج التوصيل إلى 	 

المنازل )داخل الشبكة فقط(

شامل: 10 دوالر سداد مشترك
المفضل والعلمة التجارية: 35 دوالًرا سداد مشترك
غير مفضل واختصاص: 50 دوالًرا سداد مشترك

)االستقطاعات غير مطبقة(

50% من الرسوم الُمتفاَوض بشأنها
حتى 250 دوالر لكل وصفة طبية )تجزئة 

فقط(

Anthem Blue Cross complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. 
 
 

(Arabic) 
 1إذا آنت تتحدث اذآر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  تصل برقم +

)800 (888-2108. 
 
(Chinese-S) 

如果您说中文，您可以免费费得语言援助服务。请致电 + 
+1 (800) 888-2108。 

 
(Chinese-T) 

如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電  

+1 (800) 888-2108。 

 
(French) 

Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont 
proposés gratuitement. Appelez le +1 (800) 888-2108. 

 
(French Creole-Haitian) 

Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou 
ou. Rele +1 (800) 888-2108. 

 
(German) 

Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche 
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer  
+1 (800) 888-2108. 

 
(Italian) 

In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di 
assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero  
+1 (800) 888-2108. 

 
(Japanese) 

日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。

+1 (800) 888-2108 まで、お電話にてご連絡ください。 

 
(Korean) 

한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 

수 있습니다. +1 (800) 888-2108 번으로 전화해 주십시오. 
 

(Persian-Farsi) 
اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد، تسهيالت زبانی بصورت رايگان برای شما فراهم می باشد. با 

  تماس بگيريد. 888-2108 (800) 1+
 
(Polish) 

Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy 
językowej. Zadzwoń pod numer +1 (800) 888-2108. 

 
(Portuguese) 

Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, 
grátis. Ligue para +1 (800) 888-2108. 

 
(Russian) 

Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные 
услуги перевода. Звоните +1 (800) 888-2108. 

 
(Spanish) 

Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de 
asistencia lingüística. Llame al +1 (800) 888-2108. 

 
(Tagalog) 

Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga 
serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa  
+1 (800) 888-2108. 

 
(Vietnamese) 

Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí 
dành cho bạn.  Gọi số +1 (800) 888-2108. 

 

جدول االستحقاقات  )يُتبَع(

)الصينية-الصين(

)الكورية(

)الفارسية-االيرانية(

)العربية(

)الصينية-تايوان( )البولندية(

)الفرنسية( )البرتغالية(

)كريول هايتي الفرنسي( )الروسية(

)األلمانية( )اإلسبانية(

)اإليطالية(
)التاغالوغ(

)اليابانية(
)الفيتنامية(


