ةيلقعلا ةحصلا ةرئاد – سولجنأ سول ةعطاقم
ىضرملا قوقح بتكم
ةرقفلا تاسسؤملاو ةيعامتجالا ةمدخلا ةنودم علاط :ليمعلل ةيرسلا تامولعملا
5328
ضيوفتلا ةرامتساو ليمعلا/ديفتسملا فانئتسا وأ ملظت
.تقو يأ يف ملظتب مدقتلا ﯾُﻣﻛﻧك
.كنع ﻧﯾﺎﺑﺔً فرصتلا يف رخآ صخش ضيوفت ﯾُﻣﻛﻧك
عامتسا ةسلج دقع بلط وأ ىضرملا قوقح بتكم ىدل فانئتسا بلطب مدقتلا كل قحي
:يلي امب ةيلحملا ةحصلا تامدخل يلحملا جمانربلا مايق ةلاح يف
;1.ةبولطملا تامدخلا نم ةمدخ يأ ىلع كلوصحب حامسلا دييقت وأ ضفر
;2.اهيلع لوصحلا كل حومسم ناك ةمدخ ءاهنإ وأ قيلعت ،ضفخ
;3.تامدخلا نم ةمدخ يأ لباقم ،ﺟزﺋﯾﺎ ً وأ ﻛﻠﯾﺎ ً ،دادسلا ضفر
 ;4.اهنيح يف اهميدقت مدع وأ تامدخلا رييغت
5.ةيوستوأ ةيدايتعالا تاملظتلا صخي اميف ةينمزلا رطألا دودح يف فرصتلا مدع
.ةلجاعلا فانئتسالا تابلط وأ فانئتسالا تابلط
تاءارجإ اومتأ نمم  Medi-Calءالمع لبق نم عامتسا ةسلج دقع بلط طقف زوجي
.ةيلقعلا ةحصلا تامدخل يلحملا جمانربلا اهيلع صني يتلا فانئتسالا
فانئتسالا وأ ملظتلاب مدقتملا صخشلا
مقر

داليملا خيرات

يناثلا مسالا نم لوألا فرحلا

مسالا

ةلئاعلا مسا

MEDI-CAL

لزنملا فتاه

ةيالولا

يديربلا زمرلا

ةنيدملا

ناونعلا

دض فانئتسالا وأ ملظتلاب مدقتلا متي
فتاهلا مقر

زمرلا
يديربلا

)عبات(  4نم  1ص
MH558E 8/05

جمانربلا/ةمدخلا دوزم/قفرملا مسا

ةيالولاة

نيدملا

ناونعلا

ضيوفتلا ةرامتساو ليمعلا/ديفتسملا فانئتسا وأ ملظت
)عبات(
مدقتلا ببسب ىرخأ ةبوقع يأ ىلإ وأ ةلماعملا يف زييمت يأ ىلإ ضرعتت نل
عيمج يف كتيصوصخ ىلع ةظفاحملا متت فوسو .فانئتسالا بلط وأ ملظتلاب
.ةيلارديفلا نيناوقلاو ةيالولا نيناوق هيلع صنت ام قفو كلذو ،تاقوألا
اذهل ةمعاد ةيطخ تادنتسم ةيأ قافرإ ءاجرلا( :فانئتسالا بلط وأ ملظتلا فصو
)ةجاحلا دنع ةيفاضإ تاحفص مدختسا .فانئتسالا بلط وأ ملظتلا

خيراتلا

ليمعلا ُﻣﻣﺛل/ليمعلا عيقوت
،ليمعلل يصخشلا لثمملا ةطساوب عيقوتلا ةلاح يف
.كلذب ضوفي ام وأ ةقالعلا ركذ بجي

و  3ةحفص ةيحصلا تامولعملا نع حاصفإلاو مادختسالا ضيوفت عيقوتو ةءارق ءاجرلا
ىضرملا قوقح بتكم ،ةيلقعلا ةحصلا ةرئاد – سولجنأ سول ةعطاقمل حمسي يذلاو 4،
.كفانئتسا بلط وأ كملظت نأشب قيقحت ءارجإب

نم  2ةحفص

ضيوفتلا ةرامتساو ليمعلا/ديفتسملا فانئتسا وأ ملظت
)عبات(
:ةيحصلا تامولعملا نع حاصفإلاو مادختسالاب ضيوفت
ةحصلا ةرئاد – سولجنأ سول ةعطاقم ضوفت كنإف دنتسملا اذه ىلع كعيقوت ةلاح يف
.كفانئتسا بلط وأ كملظت نأشب قيقحت ءارجإب ىضرملا قوقح بتكم ،ةيلقعلا
ةيحصلا تامولعملا نع حاصفإلاب ةيحصلا ةياعرلا تامدخ يدوزم ضيوفتلا اذه لوخي
كلذو ،ىضرملا قوقح بتكم ،ةيلقعلا ةحصلا ةرئاد – سولجنأ سول ةعطاقمل ةيلاتلا
 :كفانئتسا بلط وأ كملظت نأشب قيقحت ءارجإل
و ،ةيلاحلاو ةقباسلا ةيبطلا كتالجس
 .كقوقح وأ كضفر وأ/و كفانئتسا بلط وأ كملظتب ةقلعتملا ىرخألا تامولعملا
ةيحالص ءاهتنا خيرات
:ضيوفتلا
.كفانئتسا بلط وأ كملظت ةيوست خيرات يف ضيوفتلا اذه ةيحالص يهتنت
:ضيوفتلا اذه بجومب كقوقح
نم ةعقوم ةخسنب كديوزت بجيف ،ضيوفتلا اذه ىلع عيقوتلا ىلع كتقفاوم ةلاح يف
.ةرامتسالا هذه
ىلع رثؤي نل هيلع عيقوتلا كضفرو ،ضيوفتلا اذه ىلع عيقوتلاب ﻣﻠزﻣﺎ ً تسل
.جالعلا ىلع لوصحلا نم كنكمت
كلذو ،تقو يأ يف ةيحصلا كتامولعم مادختساب حامسلاب كضيوفت ءاغلإ وأ بحس ﯾُﻣﻛﻧك
كيلع بجوتيسو .ﺧطﯾﺎ ً ،ةيلقعلا ةحصلا ةرئاد – سولجنأ سول ةعطاقم غالبإ قيرط نع
:ىلإ هميلست وأ ديربلاب هلاسرإو ضيوفتلا ءاغلإ وأ بحس بلط ىلع عيقوتلا
ةيلقعلا ةحصلا ةرئاد – سولجنأ سول ةعطاقم
ىضرملا قوقح بتكم
وينفأ تنومريف ثوواس 550
اينروفيلاك ،سولجنأ سول
90020
ةيحصلا كتامولعم ةكراشمو مادختسا يف رمتسن دقف ،ضيوفتلا اذه بحسب تمق اذإ
.ضيوفتلا اذهب قلعتت بابسأل لعفلاب اهيلع لوصحلا مت يتلا

 4نم  3ةحفص

ضيوفتلا ةرامتساو ليمعلا/ديفتسملا فانئتسا وأ ملظت
)عبات(
ةيحصلا تامولعملا مادختسا أُﺧول يننإف ،ةرامتسالا هذه ىلع عيقوتلاب :ضيوفتلا دامتعا
حاصفإلا وأ اهمادختسا مت يتلا ةيحصلا يتامولعم نأ أُدرك .اهنع حاصفإلا وأ هالعأ ةروكذملا
نود ﻣﺟددا ً اهنع حاصفإلا وأ اهمادختسا زوجي ال ضيوفتلا اذه ىلع يعيقوت ةجيتن اهنع
ﻣﺳﻣوﺣﺎ ً وأ ﺿرورﯾﺎ ً حاصفإلا وأ مادختسالا اذه ناك اذإ ام ةلاح يف وأ ،ينم رخآ ضيوفت مالتسا
.نوناقلا صنب هب

ليمعلا ُﻣﻣﺛل/ليمعلا عيقوت

خيراتلا

،ليمعلل يصخشلا لثمملا ةطساوب عيقوتلا ةلاح يف
.كلذب ضوفي ام وأ ةقالعلا ركذ بجي
ةدناسم ةيناجم ةيوغل تامدخ ىلع لوصحلا كل قحي
:مقرلا ىلع كلذو ،ةدعاسملل ىضرملا قوقح بتكم لصتا
) 4949-738 (213ىفشتسملاب ةقلعتملا ريغ تافانئتسالا/تاملظتلا
) 4888-738 (213وأ ) 9996-700 (800ىفشتسملاب ةقلعتملا تافانئتسالا/تاملظتلا
؟ةرامتسالاب ةبولطملا تامولعملا تممتأ له
؟كب لاصتالا نم نكمتن يكل كناونعو كفتاه مقر تركذ له
 2مقر ةحفصلاب فانئتسالا بلط وأ ملظتلاب صاخلا ءزجلا ىلع عيقوتلاب تمق له
؟ةحفصلا هذه ىلع ضيوفتلاب صاخلا ءزجلا ىلع كلذكو
:ىلإ ديربلا ربع لاسرإلا ءاجرلا
ةيلقعلا ةحصلا ةرئاد – سولجنأ سول ةعطاقم
ىضرملا قوقح بتكم
وينفأ تنومريف ثوواس 550
اينروفيلاك ،سولجنأ سول
90020
ﺗﻧس ال الضف
يديرب عباط عضو
َ

نم  4ةحفص

