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ي مركز  • ي صح ي الحرم ف ت أو لألمراض الجامع البسيطةاإلصابا

™ TeleMD •  ب ، مكتب أو ة للمخاوف الطبي ت الطبي المرضيةوالزيارا

ي معك الهوية بطاقة احمل  ت! جميع ف ي المركز زيارة عند بطاقتك إىل ستحتاج األوقا ي بالحرم الصح ة الرعاية أو الطبيب مكتب أو الجامع أو العاجل

المستشفى.

ة الرعاية مركز  • ت أو لألمراض العاجل ي الطارئة غير اإلصابا ي المركز إغالق عند فورية رعاية إىل تحتاج الت يبالحرم الصح الجامع

ي الشبكة ضمن بالمصطلح ُيقصد  ت مقدم ت والمتخصصين األطباء مثل الخدما ي والمستشفيا عليها يطلق مالحظة: هذه. التأمين خطة تقبل الت

ة". أو  "PPO"شبكة اسم أحيانًا  ي الخطة بهذه الخاصة الشبكة "المفضل  PPO".Card "Blueباسم أيًضا والمعروفة  Shield ، Blue Cross Blueه

ًيا بريًدا ستتلقى  ي  GeoBlueمن إلكترون ي / فصل كل بداية ف يفصل دراس دراس

ة للجراحة مستشفى ،  • ة الطوارئ أو المجدول فقطالطبي

ت التأمين شركة فستدفع الزرقاء ، للبطاقة  PPOخدمة مقدم تستخدم كنت إذا  ة الخدما ت). (بعد  ٪100بنسبة المغطاة الطبي كنت إذا االشتراكا

س مزود أي الشبكة ، خارج مزوًدا تستخدم  ة المصاريف دفع يتم  PPO ، Card Blueشبكة من جزًءا لي تضمين يتم ال  .٪80بنسبة المغطاة الطبي

ت  ي االشتراكا التأمين.شركة تدفعه ما ف

ي التسجيل عند  ي شريكك أو زوجتك تسجيل أيًضا يمكنك الخطة ، ف هم تقل الذين أطفالك أو المنزل ي المعالين تسجيل سيتم عاًما.  26عن أعمار ف

ي ذلك كان إذا فقط الحق وقت  ي أو الوالدة أو الزواج من يوًما  31غضون ف ت إىل الوصول أو التبن المتحدةالواليا

ب إنشاء يمكنك بك. الخاصة الهوية بطاقة بتنزيل إخطارك  الهوية بطاقة إىل للوصول  www.geobluestudents.comعىل حسا

ي بك الخاصة  وقت.أي ف

يائتمان. بطاقة باستخدام اإلنترنت عبر للتسجيل /citrus www.4studenthealth.comبزيارة قم  ف

ت اتصل التسجيل ، حول لألسئلة  ت تأمين بخدما مساًء  5:00إىل صباًحا  8:00من الجمعة ، إىل االثنين (من  (800) 1777-537عىل العالقا

الهادئ).المحيط بتوقيت 

ي كنت إذا  ي األماكن فإليك إصابة ، أو مرض من تعان ي بالتفصيل خيار كل مناقشة تمت إليها. الوصول يمكنك الت ت ف ة.الصفحا ي التال

ي عالج عىل الحصول إىل بحاجة كنت إذا   1777-537عىل  Relationبـ االتصال فيرجى نشطة ، بك الخاصة الهوية بطاقة بأن إشعاًرا تتلقى أن قبل طب

بك.الخاص التأمين معرف رقم عىل للحصول  (800)
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المستشفى)إىل إدخالك تم إذا المشترك الدفع عن التنازل (يتم 

حددمزود" ، عىل "العثور وتحت  www.geobluestudents.comإىل انتقل  .1

هبت إذا أمريكًيا دوالًرا  250بقيمة مشترك دفع  • PPOالزرقاء البطاقة مستشفى إىل ذ

ت "مزودو  المتحدة."الواليا

موعد.لتحديد واتصل القائمة ، من اختيارك حدد  .7فوق انقر ثم بك ، الخاصة البحث معايير أدخل  .6

ة الرعاية مركز إىل تذهب عندما أمريكًيا دوالًرا  35بقيمة مشترك دفع  • المركز يكون عندما  PPOالزرقاء للبطاقة العاجل
ي  ي الصح ي الحرم ف مغلًقاالطبيب مكتب أو الجامع

ة الرعاية ومركز  PPOالزرقاء البطاقة طبيب موقع تحديد األفضل من  ب الطوارئ وغرفة العاجل دائًما تحقق تمرض. أن قبل منك بالقر
ي قبل  Network PPO Card Blueمن جزء الموفر أن من  العالج.تلق

هبت إذا أمريكًيا دوالًرا  250بقيمة مشترك دفع  • PPOالزرقاء البطاقة طوارئ غرفة إىل ذ

•

التأمينرسوم تكلفة  •

مزود

متابعة". "فوق انقر ثم  ، "QHS"الرمز اكتب  .4

ب عند أمريكًيا دوالًرا  20مبلغ  • ب عيادة إىل الذها PPOزرقاء بطاقة طبي

ت ألي الكامل المبلغ  التأمينيغطيها ال خدما

النوع.حسب األماكن أو االسم حسب األماكن أو التخصص حسب األطباء أو االسم حسب األطباء فوق انقر  .5

.

ت (انظر  ي والقيود االستثناءا األعضاء)دليل ف

ي المشاركة عن التنازل (تم  ي المركز ف ي)بالحرم الصح الجامع

ت  10مبلغ  • ي األدوية مقابل أمريكًيا دوالًرا  30ومبلغ الجنيسة ، األدوية مقابل أمريكية دوالرا ت تحمل الت تجارية ، عالما
للحقنالقابلة األدوية مقابل أمريكًيا دوالًرا  50ومبلغ 

وخطة.موقع اختيار فوق انقر  .2

PPOزرقاء بطاقة تستخدم ال كنت إذا الشبكة خارج  ٪20بنسبة مشترك تأمين  •

صحيح.هذا نعم ، عىل انقر ثم للتأكيد ، العنوان عىل وانقر البريدي ، الرمز أو ومدينتك ، عنوانك أدخل  .3

3 // 

ستدفعماذا 

الشبكةداخل منشأة أو طبيب عن ابحث 
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تكلية بك / الخاص التأمين استخدام  الحمضيا

طبًيا)ضروريًا العالج يكون أن (يجب 

ة الرعاية  ي الصحي يدكمتناول ف

ت  • ت االختبارا ت واإلجراءا ة ، والخدما الدموسحب السينية األشعة مثل المعملي

أو Aبزيارة قم  •

914-8671(626) 

ي ، العالج  • باإلبروالوخز الفقري ، العمود بتقويم العالج الطبيع

ت  ة الرعاية إدارة خدما ة الصحي المتقدمةالطبي

ت ساعا

ة رعاية عىل للحصول  ب. صحة مركز زيارة يرجى عامة ، طبي ت من العديد عالج للموظفين يمكن الطال طبيب إىل إحالتك أو الحاال
ي أو  األمر.لزم إذا آخر ، أخصائ

ساالثنين  الخمي

الطوارئمصاريف  •

الطالبصحة مركز 

االثنين

ي الجراحة  • ت ف ة العيادا ةالداخلي والخارجي

الفيديو:مكالمة أو الهاتف عبر طبيبك إىل سري بشكل الوصول عىل القدرة  GeoBlueلك يوفر 

واألمومةالحمل  •

الدخولتسجيل  •

ت مبنى  ب ، خدما األولالطابق الطال

ي دوالر  • 250000 ت لجميع االستفادة لسنة أقصى كحد أمريك ة النفقا هلةالطبي المؤ

ت  • ة ، الوصفا ة الرسوم من  ٪100بنسبة مغطاة الطبي الشبكة ، خارج صيدلية تستخدم كنت (إذا المشترك الدفع بعد الفعلي
بالتعويض)مطالبة تقديم ثم بالكامل ، الدفع عليك فيجب 

افتراضية
مساًء - 6:00مساًء  2:00

ت معظم  •  .PPOالزرقاء البطاقة مزود استخدام عند المشترك) الدفع (بعد  ٪100بنسبة مدفوعة المستشفى ، ورسوم الطبيب زيارا
الشبكةخارج مزود استخدام عند  ٪80أو 

المزايا تفاصيل عىل للحصول الخطة شهادة عىل االطالع يرجى والتشارك. المشترك ، والتأمين قيود ، تطبيق يتم قد 
ة. الكامل

ت.  • أقصىكحد دوالًرا  250إىل يصل ما التطعيما

من TeleMD Global ™بتنزيل وقم 

صيف

ة (التيتانوس ،  ب سلسل ي الكبد التها السل)لمرض الجلد اختبار اإلنفلونزا ،  ، MMRب ، الوبائ

تعريفملف إنشاء  •

مساًء - 2:00صباًحا  8:30

مغطىهو ما 

ي الحرم مركز  يالجامع الصح
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دقيقة. 15بـ موعدك قبل احضر  .3

594-0478(626) 

معك.بك الخاصة التأمين هوية بطاقة أحضر  .4

ة الرعاية شركاء  •  GrpMedالصحي

BSte Hwy، Arrow E 20540 

هم موعد. لتحديد الطبيب بمكتب اتصل  .2 لديكأن أخبر

AveGrand N 148 

يا كوفينا ،  91724كاليفورن

المفضلين). Shield Blue Cross Blueموفري شبكة من (جزء الزرقاء للبطاقة  PPOتأمين 

يا جليندورا ،  91741كاليفورن

ة ، رعاية إىل حاجة لديك يكون عندما  ب.لرؤية موعًدا حدد أخرى ، طبية مخاوف أو إصابة أو مرض مثل صحي الطبي

ت أو ألمراض المستشفى إىل تذهب ال  عىل للحصول االنتظار يمكنك وال فوًرا الطبيب زيارة إىل بحاجة كنت إذا طفيفة! إصابا
ب فيرجى محدد ، موعد  ة. الرعاية مركز إىل الذها ت  3-2تتقاضى ما عادة بالمستشفى الطوارئ غرف العاجل مكتب من أكثر مرا

ة. الرعاية مركز أو الطبيب  ة رعاية مركز استخدم العاجل والمال.الوقت لتوفير الطوارئ غرفة من بدالً عاجل

857-2580(626) 

ت مالحظة: ذلك. أمكن كلما  PPOالزرقاء البطاقة طبيب استخدم  .1 كذلكلست أن

ي فيما  ة الرعاية مراكز بعض يل ي:الحرم من القريبة  PPOالزرقاء للبطاقة العاجل الجامع

Medcove •  ة الرعاية Apcالعاجل

364-3245(626) 

ب  ت إذا ذلك ، ومع  ؛ PPOالزرقاء البطاقة أطباء لرؤية مطلو س طبيًبا ترى أن اختر فسيتعين  PPO ، Card Blueلـ مزوًدا لي
الرسوم.من  ٪20دفع عليك 

ة الرعاية شركة  • ةالعاجل التكاملي

ي زيارة كل  ة ، الرعاية ألخصائ ي سواء الصحي ي المركز ف ي ، بالحرم الصح ب ، عيادة أو الجامع الرعاية مركز أو الطوارئ ، غرفة أو الطبي
ة ،  ت أي عن الكشف يتم لن بسرية. معها التعامل يتم ذلك ، إىل وما العاجل الصريحة.الخطية موافقتك دون معلوما

AveGrand S 1365 
يا جليندورا ،  917401كاليفورن
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ي ارتفاع  • الجراحةبعد جلدي طفح أو الحرارة درجة ف

ت مطالبة نموذج بتنزيل قم  • ة الوصفا /citruswww.4studenthealth.comعىل الطبي

العظامكسور  •

ي الصيدلة تحت  بالكامل.النموذج وامأل بك الخاص التأمين استخدم قسم ف

الرأس)من (خاصة شديد نزيف أو شديد ألم  •

مراعاتها:يجب نقاط 

ةالنوبة  • القلبي

ت ثمن دفع عليك فسيتعين الشبكة ، خارج صيدلية تستخدم كنت إذا  ة الوصفا بالتعويض.مطالبة تقديم ثم بالكامل ، الطبي

ي  ة ف ي الطوارئ حال هب أو إسعاف سيارة عىل للحصول  911برقم اتصل الحياة ، تهدد الت ب إىل اذ ي طوارئ غرفة أقر .(ER)المستشفى ف

ة أمثلة سوى ليست هذه  ت قليل ة للحاال ة. نصيحة تشكل ال األمثلة هذه الطارئة. الطبي ي االتصال يرجى طبي ي بأخصائ ت إذا طب كان
ة أي حول أسئلة لديك  طبية.حال

ت عىل أمثلة  ي الطوارئ حاال الحياة:تهدد الت

ث  • سيارةحاد

ة ، أي باستخدام ملئه فيمكنك دواًء ، طبيبك وصف إذا  ي ي بما صيدل دائًما اسأل  .Walmartو  Walgreensو  Aid Riteو  CVSذلك ف
التكلفة.يقلل سوف هذا متاًحا ؛ كان إذا للدواء ، العام الشكل عن 

ب سعال  • بالدماءمصحو

ت جميع أرسل  • ة المطالبة استمارة مع اإليصاال ي الموجود العنوان إىل المكتمل الدواء تكلفة من  ٪100بنسبة تعويضك سيتم النموذج. ف
ت جميع من نسخ بعمل قم المشترك. الدفع مبلغ منه مطروًحا  بالبريد.إرسالها قبل لسجالتك اإليصاال

ت  • اإلجهاضعالما

•
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ت عىل الطبيب سيحصل  ال مبلغ أي دفع عليك يجب التأمين. يغطيه ال مبلغ أي عىل يحاسبك ثم ومن التأمين شركة من مدفوعا
ة وربما رصيدك عىل ذلك فسيؤثر تدفع ، لم إذا التأمين. شركة تغطيه  الرسوم معظم تغطية تتم مالحظة: بك. الخاصة التأشيرة حال
.PPOزرقاء بطاقة مزود تستخدم كنت إذا المشترك) الدفع (بعد  ٪100بنسبة 

الفور.عىل مطالبتك معالجة تتم حتى بالكامل النموذج امأل 

ت الفواتير جميع مع المكتمل النموذج وأرسل /citrus ، www.4studenthealth.comمن مطالبة نموذج بتنزيل قم  الخاصة واإليصاال
ي بالعالج  إىل:الطب

ة. التغطية  ت أو عالج أي فإن ذلك ، ومع عالمي ها يتم لوازم أو خدما ي تلقيها أو تكبد  1،000أقصى بحد فقط تغطيتها يتم موطنك ف
بوليصة.سنة لكل دوالر 

55121مينيسوتا ايجان ، 

ت ، مقابل مقدًما بالدفع مطالًبا كنت إذا  التأمين.شركة قبل من (سداد) تعويض يتم حتى مطالبة نموذج إكمال إىل فستحتاج الخدما

ة الفواتير جميع إرسال يجب  ت الطبي ت واإليصاال ت.قسم عنوان إىل األخرى والمعلوما المطالبا

ب عىل يجب /citrus. www.4studenthealth.comزيارة خالل من اإلنترنت عبر بالتسجيل قم  ًيا تدريًبا يتلقون الذين الطال عمل
ي التدريب من تحقق رسالة تقديم اختياريًا  هلين ليكونوا العمل ة التغطية هذه عىل للحصول مؤ  OPTتغطية شراء عليهم ويجب التأميني

ي  السابقة.تغطيتهم انتهاء تاريخ من يوًما  30غضون ف

21974بريد صندوق 

هالً تزال ال  ة التغطية عىل للحصول مؤ مدرستك.خالل من المقدمة التأميني

ي  ت ، معظم ف عنك.نيابة المطالبة المزود سيرسل الحاال

وتحديد الطبيب بيان بمراجعة التأمين شركة ستقوم للرسوم. التأمين شركة إىل فاتورة الخدمة مزود أو الطبيب سيرسل زيارتك ، بعد 
س هذا للمزايا. شرًحا ذلك بعد التأمين شركة لك سترسل مفصل. إجراء لكل الدفع  شركة ستدفعه بما إخطار إنه قانون. مشروع لي

لطبيبك.التأمين 

ت جميع من بنسخ احتفظ  ي المستندا ة من للتحقق ترسلها. الت ي المطالبة حال .(844)عىل  GeoBlueبشركة اتصل قدمتها ، الت
2686-268 

GeoBlue

يقرريختار، 
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ي تدريب  اختياريعمل

ت المطالبا

يا خارج كنت لو ماذا  ت أو كاليفورن ي؟عالج إىل وأحتاج المتحدة الواليا طب
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ت  هل أنت تكلفة: بال اللغة خدما ت إىل للوصول مؤ ت لقراءة الفوري المترجم خدما األم بلغتك لك التأمين مستندا
ة ، لغتك أو  ة ، الخدمة هذه الستخدام عليك. تكلفة أي دون المفضل ي ي المدرج بالرقم اتصل المجان الخاص التأمين ف
بك

ي التأمين بقسم اتصل المساعدة ، من لمزيد التعريف. بطاقة  ياف كاليفورن

ة أي لديك كان إذا بنا االتصال يرجى  لمساعدتك!سعداء نحن الخطة. هذه حول أسئل

clientservices@relationinsurance.com

ي   (800).4357-927ف

537-1777(800) 

 0G55426CAترخيص رقم 

ة: إخالء  ي ت أي هناك كان إذا المسؤول الخطة.شهادة فستحكم الخطة ، وشهادة المستند هذا بين تناقضا
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