
 (HEALTH INSURANCE) الصحي التأمينب الخاصة اللوائحفيديو 
 

 يعرض الفيديو. همبولت والية األجانب الملتحقين بجامعة للطالب الصحي عرض فيديو التأمين في بكم مرحبا :1 الشريحة
 من السفلي الجزء في الرابط على الضغط الرجاء. الدوليين للطالب االمريكي الصحية الرعاية نظام عن عامة لمحة هو التالي

 .الهام الفيديو هذا لمشاهدة الشاشة
 (بالواليات المتحدة الصحية فيديو الرعاية)
 الخطوة. الطبي العالج تلقي وكيفية االمريكي، الصحية الرعاية نظام عن عامة لمحة نقدم سوف القصير، الفيديو هذا في"

 ".بلدك مغادرة قبل به القيام يجب ما هي األولى
 أكثر حياتك تجعل أن شأنها والتى من به القيام يمكنك التي البسيطة األشياء بعض هناك المتحدة، الواليات إلى السفر قبل"

 تأخذ كنت إذا: األدوية( 1. الدوليين للطالب التأمين خطط تشملهاال ما   عادة التي األشياء ثمن دفع إلى ولن تضطر سهولة،
 مع ،كميات كافية منها جلب من تأكد ،مثال الربوللمصابين بمرض  االستنشاق أجهزة مثلبصفة منتظمة  حاليا أدوية أي

 لذلك يجب فحص ،ينالدولي بلطالالصحى ل تأمينال غطيهاي ال عادة: العيون اتاختبار ( 2. األدوية لتلك الطبيبأحضار تقارير 
. الحالي الالصقة العدسات و الطبية النظارات على حصولك من وتأكد السفر، قبلعينيك وكشف النظارة والغدسات الالصقة 

 وال للغاية، كلفةم المتحدة الواليات في األسنان عالج تكاليففى بلدك.  األسنان طبيبل تكزيار ال نؤجل : األسنان طبيب( 3
 من وتأكد السفر قبلشامل  فحصقم بعمل و  طبيب إلى اذهب: العام الفحص( 4. بك الخاصالصحى  التأمين هاشملي

العالجات غير المغطاة  نفقات تجنب يمكنك واإلعداد، المسبق التخطيط مع. ميعاد شفرك حتى اللقاحات حصولك على كل 
  .بالتأمين فى الخارج

معرفته  يصعب معقد، نظام هولكن. العالم في الطبية الرعايةأنواع  أفضل من بعض يقدم األمريكي الصحية الرعاية نظام إن"
 نظام عن مختلفا أيضا المتحدة الوالياتالتأمين الصحى ب نظاميكون  جدا أن المرجح ومن. للغاية مكلف كوني ما وغالبا فيها،

 .البسيطة النصائح بعض نقدم سوف الفيديو، شريط من القسم هذا في. فى بلدك الصحية الرعاية
 ال. مباشرة هاائشر قمت ب أو مدرستك إما خالل من خاصةصحى  تأمين خطة إلى تحتاج وسوف األميركيين، معظم مثل ،أوال

سوف تنظر  طبية،ال رعايةأذا رغبت فى ال. البلدان من العديد مثل ،على مستوى الدولة صحية رعاية أو ،خدمة موحدة
 لن الخدمة التى حصلت عليها. تكلفة على للحصول بك الخاصة التأمين شركةالتى أخترتها ل عيادة أو الطبيب، المستشفى،

 .المتحدة الواليات في للغاية مكلفة تكونقد  الصحية والرعاية ،ذلك الحكومة دفعت
=  الترقوة عظمكسر . $44444=  العضد كسر. $39403=  الدودية الزائدةتكلفة عملية : ة حديثاواقعال األمثلةوأليك بعض 

 .أو أكثر $ 149999=  سيارة حادث. 19303$
 جزء لدفع استعداد على كونت أن يجب التأمين، مع حتى ذلك، ومع. صحى لتأمين تحتاج لماذا أن يكون واضحا لك اآلن نأمل
 ، ولن يكون مجانااألميركي النظام فى الطبية الرعاية من هام عنصر هو التكاليف تقاسم. بك الخاصة الطبية الرعاية تكلفة من

 معظم بك الخاص التأمينيغطي  بينما. التكاليف بعض تتوقع أن يجب ،تتعامل مع نظام الرعاية الصحية مرة كل وفي تماما،
 جميعا هذ من مزيج أو مستبعدة، ورسوم مشترك، تأمينو  وخصومات، ،أال أن هناك مشاركة فى التكاليف ،عادةفى الكاليف الت
 .لك المدفوعات هذهمالئمة  كيفية لفهم بعناية بك الخاصة التأمين وثائق راجع. شيئا تدفع أن ضمان شأنه من يذال



 المتحدة الواليات في الطبي النظام يتكون. تتعقد أن يمكن هنا ؟الصحية الرعاية تحصل على أين صاب،ت أو تمرض عندما
 الطوارئ، وغرف والصغيرة، الكبيرة المستشفيات: الطبية الخدمات مقدمي من مختلفة أنواع من العديد من خليط من األمريكية

 و والصيدليات، الجراحة ومراكز المتخصصينعبادات  ،بدون موعد سابق عيادات العاجلة الرعاية ومراكز ،ةالخاصوالعيادات 
فأن  ،بسيطة نقاط ك بضعاعتبار  فيوضعت  اذا تبدو، كما شاقةقد تكون عملية . وهى المفضلة لدينا الجامعي الحرم عيادة

 كان إذا هو، به مو قذى يجب ان تال الرئيسي الشيء. للغاية معقدة تكون أن إلى تحتاج العملية  الطبية الرعاية على الحصول
 أو ،تهمحياهؤالء المهددة ل ولمصممة الثمن غالية المتحدة الواليات في الطوارئ غرف! الطوارئ رفةأال تقترب من غ ممكنا، ذلك

 .خطيرة إصاباتيعانون من أمراض أو 

 عيادة بدون ميعاد مسبق أو يادةأو ع الطارئة، للرعاية مركز إلى الذهاب يمكنك بسيط، قطع أو التواء أو االنفلونزاب أصبت إذا
 ذلك كان إذا ،تذهب أليه أفضلأن . الطوارئ غرفةالعالج ب تكلفة منحيث تدفع مبلغ أقل  عيادة خاصة أو الجامعي الحرم

 حتى أو منخفضة التكاليفخدمة طبية  توفر العيادات وهذه. الجامعي الحرمالعيادة الواقعة فى  أو الصحي المركز هو ممكنا،
 سوف الحق، وقت في آخرطبى  مكان إلى الذهاب إلى حاجةب المطاف نهاية في كنت لو وحتى ومريحة، قريبة هيو  مجانا،

 .المالبعض  لك وفرت
 أو العامة، الممارسينب يعرفوا ما وغالبا. كذلك الطبية الرعاية على للحصول ايةبدك جيد مكان المحليين األطباء مكاتبأن 

الذين يعاودونها لفترة  أو جددال المرضى تقبل ال قد األطباء وبعض ،مسبق موعد عادة المكاتب هذه تتطلب .األسرة أطباء
 .للبدء مكان أفضلذلك  يكون سوف موعد، على تحصل و يقبل معاودتك طبيب على العثور مكنكأ إذا. قصيرة
وال  ،التى تفتح لساعات طويلة العاجلة، الرعاية مركز أوبدون ميعاد مسبق  العيادة هو مالءمة كثراأل الخيار يكون ما غالبا

 أصبحتلقد . الطبية القضايا من متنوعة مجموعة مع التعامل على القدرة و ،تحتاج لميعاد مسبق أو تاريخ مرضى للمريض لها
 بكثير أقلأال أن تكلفتها  ،الخاصة عيادةال من قليال أكثر ةكلفوقد تكون م. العيادات التى تقدم خدمة بالتجزئة شهرة كبيرة هذهل

 .الصحى التأمين خطط من واسعة مجموعة عادة قبلكما أنها ت الطوارئ، غرفة من
 الطوارئ غرفة إلى مباشرة تذهبيجب أن  الحياة، تهدد التيتلك  أو فى حاالت األمراض أو األصابات الخطيرة الحال، بطبيعة

 إلى حولكت أو ،تقبلك للدخول وأ كلجسوف تعا لديك، مشكلة أي مع للتعامل مستعدة ستكون. الواقع بالقرب منك المستشفى في
 .خطيرة لحالة المناسب أال أنك ستكون فى المكان سريعة، لن تتعامل معكو  رخيصة،ولكنها ليست . أخرى مستشفى

 سوف الحالة، هذه في. مستشفى أو  العاجلة الرعاية ومركزعند حصولك على روشتة عالجية من طبيب العيادة الخاصة أ
 Walgreens. المتاحة الخيارات من الكثير هناكو . األدوية الموجودة بالروشتة للحصول المحلية الصيدلية إلى للذهاب تحتاج

ولها سلسلة محالت على مستوى الواليات المتحدة األمريكية، كما أن  ،المحالت شعبية لصرف العالج أكثرتعتبر  CVSو 
 األدوية ثمن لدفع تحتاج سوف الحاالت، معظم في. صيدليات موجودة فى محالت وولمارت وبعض المحالت األخرىهناك 
 ألستعادة المبالغ المدفوعة.  بك الخاصة التأمين لشركة هاتقديم و بك، الخاصةالفواتير  من بنسخ االحتفاظ ثم ومن كامل، بشكل

 تكاليف بعض دفعكن مهيَأ أنك س( 3 ،صحى تأمين لديك أن تأكد( 2 ،للعيادةكن مستعدا بأوراقك قبل الذهاب ( 1: مراجعة
العاجلة ما  لرعايةل مركز أو ،أو العيادة الخاصة الجامعي، الحرم عيادةب أبدأو بالمستشفيات  الطوارئ غرفل التذهب( 4 ،العالج
 في الصحية الرعاية نظام جيدا تفهم كونت وأن ،الفيديو هذامفيدة من  معلوماتتكون قد حصلت على  أن نأمل. ذلك أمكن

 قسم زيارة يرجى المتحدة، الواليات الصحية المواضيع مختلف حول تفصيال أكثر معلومات على للحصول. المتحدة الواليات
 : على الرابط التالى  الدوليين الطالب لتأمينالصحى  التأمين شرح
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 جميع أنالتى تنص على  همبولت والية جامعة سياسة انها" ؟صحى لتأمين أحتاج لماذا" نفسك، تسأل قد  :2 الشريحة
 الصحي التأمينسوف يساعدك نظام . هم للدراسة فى الجامعةليسجعند ت صحي تأمين لديهميجب أن يكون   الدوليين الطالب

 األمريكية الحكومةو . للغاية باهظة الطبية الفواتير تكون قد تأمين، دون من. إقامتك أثناء الخاصة بك الطبية الفواتير دفع على
 ،بك صالحا الخاص الصحي تأمينأنه حتى يكون ال عرفت أن المهم منو . الطبية الفواتير ها على دفع مواطني غير تساعد ال

 أصابتك بالمرض أو جرح ما.   قبلتشترك فى هذا التأمين  أن يجب
 

 هادفع جدا ويصعب للغاية التكاليف باهظة هذه ،ىتر  كما. المتحدة الواليات في الطبية التكاليف متوسط بعض هنا :3 الشريحة
 .الصحي التأمين شركة من مساعدة دون

 
 منAnthem Blue Cross (ABC )الذين يشترون تأمين  الذين الدوليين لطالبموجه ل الفيديو هذا من تبقى ما  :4 الشريحة

 وأليك. الفيديو هذا من تبقى ما تجاهل يمكنك ،ABCمن  صحي تأمين لديك يكن لم إذا. CSU Healthlink الرابط خالل
 .التغطية ومواعيد لتكاليفبتواريخ ا جدول
*** Matric :2914-2913 ىالجامعللعام  دراسيةال فصولال على هذه وتستند. 
 ***IELI  :اللغة األنجليزية  دورات على  وتستندIELI 2013-2014. 

 
 .CSU Healthlink خالل من لك المتاحة للمنافع ملخص يبين جدول يلي فيما  :5 الشريحة

 
 بطاقة ABC لديك. استخدامه من تتمكن أن قبل ذلك إثبات إلى تحتاج وسوف ،اآلن تأمين صحى لديك :6 الشريحة

أن تبدأ الفصول  بعد أسابيع بضعة غضون فيأليك  صلت وسوف بك، الخاصة الهوية بطاقةب أيضاعرف تو  العضوية،
 في معك البطاقة هذه من وجود تأكد. بك الخاص ABC الهوية بطاقة اللتقاط الدولية البرامج لمركز تأتي أن يمكنك. الدراسية

 .اطبي اعالج تلقيت كلما البطاقة هذه ظهرأ. طارئة حالةستواجه  متى تعرفال حيث  األوقات، جميع
 

 NurseLine استدعاءدائما  يمكنك. المعاملة الطبية على الحصولبها  يمكنك التي الطرق من العديد هناك :7 الشريحة

 الصحي المركز زيارة أيضا يمكنك. 0027-977-800-1 الرقمعلى  المجانية الطبية المشورة على للحصول 24/7المتواجد 
 .الجامعي الحرم خارج عيادة مفضلة مقدمة للخدمة الطبية أي زيارة أو الجامعي، الحرم في للطالب

 
 ومقدمي والمستشفيات األطباء منتشمل مجموعة  شبكةهى ( PPO)أن العيادة المفضلة لتقديم الخدمة الطبية  :8 الشريحة
 ينالمفضلالخدمة  مقدمي تجد أن يمكنك. الطبية لرعايةل المالبعض  لك معاودتك أحداها سوف يوفرو . اآلخرين الرعاية
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 يمكنك أدناه، هومبولت اطباء على الرابط بالنقر قمت إذا. ABC موقع زيارةب أو ،2108-888-800-1 باألتصال بالرقم 
 .هومبولت مقاطعة في PPOsبأشماء العيادات المفضلة  قائمةالحصول على 

 
 الحياة تهدد التي الطوارئ حالة في يفضل معاودتها و ،ةدائم ة بصفةمفتوح مستشفى أي في الطوارئ غرفأن  :9 الشريحة

 .ة شافيةإجاب على للحصول NurseLine 24/7 أتصل ب ،حالتك تستدعى معاودة أحداها كان إذا ما امتأكدلم تكن  إذا. فقط
 

 مقدمي وأ األطباءيرسل  سوف الحاالت، معظم في. العالج فاتورة دفع يجب عليك الطبي، العالج تلقي بعد :11 الشريحة
 دفعت سوف ذلك، خالف(. PPO شبكة في موجودة كانت إذا) مباشرة التأمين شركةالعالج ل فاتورة األخرى الطبية الخدمات
لزاما  كان إذا. الصحية للرعاية الطبيب أو األدارة المقدمة قم بسؤال متأكدا، تكن لم إذا. بك الخاصة الطبية الرعاية تكاليف
لشركة  المطالبة استمارة معمرفقة  مفصلةال يصاالتاإل أو/و الطبية الفواتير إرسالقم ب مباشرة، الطبيبتكاليف  دفععليك 

 بقسم اتصل أسابيع، 4 بعد ردا تتلقى لم إذا. قد تعوض عن المبلغ الذى قمت بدفعه. Anthem Blue Crossالتأمين 
 .وأسأل عن مصير فواتيرك المطالبات

 
 .المتداولة األسئلة بعض يلي فيما :11 الشريحة

 
بشركة التأمين  االتصال يمكنك. لها أجوبة على للحصول طرق عدة هناك إضافية، أسئلة لديك كان إذا :12 الشريحة

Anthem Blue Cross   لم تكن  إذاللسؤال عن وضع الفواتير الخاصة بك، أو   2108-888-800-1على الرقم  المجانى
 يمكنك. بك الخاصة المطالبات أو فوائدال حول سؤال لديك كان إذا أو بك، الخاصللتأمين الصحى  الهوية بطاقة على تحصل
 لشراء أو بك، الخاصة االتصال معلومات لتغيير  5899-853-800-1على الرقم المجانى   Wells Fargo التحدث إلى أيضا

 .لك وألسرتك العيون  أو/و األسنان تغطية أو ،سرتكأل الطبي التأمين
 

 يمكنك. بك الخاص الصحي التأمين مستشار ،Ward Anglesبـ  اتصل أخرى، أسئلة أي لديك كان إذا :13 الشريحة
 له اإللكتروني البريد طريق عن أو ،3732-826-707 على الرقم الهاتف طريق عن إما ـصال بهاال

angles@humboldt.edu .الصحي التأمينعن  العرض هذا إلى االستماع على أشكركم. 


