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مزود الرعاية، كنتايك

الصحة

1-20 يوليو خاص مبقديم الرعاية

خالل Open Enrollment (فرتة التجسيل السنوي 

للتغطية الصحية) ميكنك:

أن تتقدم بطلب للحصول عىل تأمني حصي (إذا مل تكن مجسًال بالفعل). ✓

تقوم بإجراء تغيريات اختيارية عىل خطة طب األسنان اخلاصة بك (إذا كنت  ✓

مجسًال).

تعمل كيفية احلصول عىل أكرب قمية من املزايا الصحية اخلاصة بك. ✓

أمكل مناذج مزايا الصحة طريقة االستعامل وأعدها 

20 يوليو أو قبله.  عرب اإلنرتنت أو بالربيد يف
أخبار جديدة تتعلق مبقديم الرعاية الفرديني: ميكنك إجراء تغيريات عىل 

تغطيتك يف أثناء Open Enrollment (فرتة التجسيل السنوي للتغطية الصحية). 

سيحصل املجسلون اجلدد عىل تغطية اعتباًرا من 1 أغسطس. إذا كنت 

مجسًال حالًيا، فستسمتر يف تليق نفس التغطية اليت لديك اآلن مامل يتخذ أي 

إجراء. 

ويف حال إذا مل يكن لديك تأمني حصي بعد وترغب يف التقدمي:

أمكل وقدم مناذج مزايا الصحة. ✓

ادفع 25 دوالًرا يف الهشر. ✓

واصل العمل 80 ساعة يف الهشر يك تظل مؤهالً**. ✓

!Sav-Rxالصحية ومزايا الوصفة الطبية الخاصة بـ Aetna استمتع بخطة ✓

**ملزيد من املعلومات اخلاصة مبعايري األهلية، الرجاء الرجوع إىل صفحة 

.myseiu.be/oe2021 ويب التجسيل السنوي للتغطية الصحية عىل

٣:٣٤ م ذو القعدة ٥, ١٤٤٢

تتضمن هذه احلزمة معلومات لـ: 

مزودي الرعاية المسجلين بالفعل في  ✓

التغطية الصحية.*

مزودي الرعاية المؤهلين ويمكنهم  ✓

التقدم للحصول عىل التغطية.

* سيتلىق أعضاء Aetna املجسلون حالًيا بطاقات هوية 

جديدة عرب الربيد اإللكرتوين يف أغسطس 2021. 
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معلومات وإرشادات بلغتك

Gói này cũng được cung cấp bằng ngôn ngữ của bạn tại địa chỉ  
myseiu.be/oe2021-vi. Nếu bạn có câu hỏi, hãy gọi theo số 1-877-606-6705, 
từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều theo giờ Thái Bình Dương, Thứ Hai tới Thứ Sáu.

此套文档可提供您的语言版本，网址：此套文档可提供您的语言版本，网址：myseiu.be/oe2021-zh。如有任何
疑问，请致电 1-877-606-6705 太平洋时间周一至周五早上 8 点至下
午 6 点）。

이 패킷은이 패킷은 myseiu.be/oe2021-ko 에서 귀하의 모국어로 제공됩니다.에서 귀하의 모국어로 제공됩니다. 궁금한 
사항은 태평양 표준시 기준으로 월요일부터 금요일까지, 오전 8시부터 오후 
6시 사이에 1-877-606-6705 로 전화하십시오.

Este paquete está disponible en su idioma en myseiu.be/oe2021-es.
Si tiene alguna pregunta, llame al 1-877-606-6705, 
de lunes a viernes de 8 a. m. a 6 p. m., hora del Pací� co.

Пакет доступен на вашем языке на сайте: myseiu.be/oe2021-ru. 
Для получения дополнительной информации звоните по телефону 
1-877-606-6705 с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 часов 
(по Тихоокеанскому времени).

.myseiu.be/oe2021-ar هذه احلزمة متوفرة بلغتك عىل

إذا اكنت لديك أسئلة، اتصل عىل الرمق 6705-606-877-1 من الساعة 8 صباحا 

حىت 6 مساء بتوقيت احمليط اهلادئ، من اإلثنني إىل امجلعة.

ይህ ፓኬት በእርስዎ ቋንቋ ይህ ፓኬት በእርስዎ ቋንቋ myseiu.be/oe2021-am. ሊገኝ ይችላል።ሊገኝ ይችላል። ጥያቄዎች ካልዎት ወደ 
1-877-606-6705፣  ከ 8 a.m. እስከ 6 p.m. በፓስፊክ ሰዓት አቆጣጠር ከሰኞ እስከ ዓርብ 
መደወል ይችላሉ።

Xirmadan iyada oo luuqadaada ah waxaa laga heli karaa bogga intarnetka 
ee myseiu.be/oe2021-so. Haddii aad wax su’aalo ah qabto, wac 
1-877-606-6705, 8 a.m. ilaa iyo 6 p.m. Paci� c time, Isniin-Jimce.

٢
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جدول احملتويات

أرسل طلبك إىل العنوان المدرج في تطبيق المزايا 

الصحية. مطلوب بريد الواليات المتحدة. أو اإلرسال 

من خالل الفاكس إىل 516-723-7395.

طريقة التجسيل أو إجراء التغيريات

الربيد أو الفاكس

لألسئلة، اتصل خبدمة معالء SEIU 775 Benefits Group | عىل 6705-606-877-1 | من 8 صباًحا حىت 6 مساًء، من 

myseiubenefits.org | اإلثنني إىل امجلعة

.My Plan يمكنك ملء نموذج عبر اإلنترنت باستخدام

تفضل بزيارة myseiu.be/oe-myplan لمعرفة المزيد.

عرب اإلنرتنت

حتتوي احلزمة اخلاصة بك عىل نقاط بارزة حول

اخلطة الصحية اخلاصة بك، وملخصات تتعلق 

باخلطة الطبية وطب األسنان

والرشوط العامة للتأمني اليحص. ستحصل أيًضا 

عىل المناذج اليت حتتاجها لتجسيل نفسك إذا مل 

تكن مجسًال أو إجراء تغيريات اختيارية عىل خطتك 

إذا كنت مجسًال بالفعل.

أخبار جديدة تتعلق مبقديم الرعاية 

الفرديني:

نافذة التجسيل اخلاصة بك تتغري! قبل عام 2021، 

اكن مقدمو الرعاية الفرديني (IP) قادرين عىل 

التجسيل يف التغطية الصحية أو إجراء تغيريات 

عىل تغطيهتم عىل مدار العام. واعتباًرا من يوليو 

2021، ستمتكن فقط من التجسيل يف املزايا أو 

إجراء تغيريات عىل تغطيتك أثناء فرتة التجسيل 

السنوي للتغطية الصحية أو إذا مل يكن لديك واقعة 

تأهيل.

My Plan
إجراء التغييرات أو التسجيل عبر اإلنترنت

حملة عامة
مالمح الخطة الصحية

العالج الطيب

ملخص الخطة الطبية

طب األسنان

ملخصات خطة طب األسنان

الشروط العامة للتأمين

الصفحات 5-4

الصفحات 7-6

الصفحات 10-8

الصفحات 14-11

صفحة 15

Aetna IP_ar-EG.indd   3Aetna IP_ar-EG.indd   3 15/06/21   15:3415/06/21   15:34



!My Plan التجسيل أو إجراء التغيريات مع

My Plan مق بإنشاء تجسيل دخول إىل
للتجسيل مكستخدم جديد باتباع اخلطوات التالية: myseiu.be//oe-myplan انتقل إىل

اخلطوة 5: امأل امس املستخدم ولكمة املرور وسؤال األمان.

اخلطوة 6: امأل معلومات االتصال وSave Communication (حفظ االتصال).

اخلطوة 1: حدد Register as a New User (تجسيل مكستخدم جديد).

.(SSN) اخلطوة 2: أدخل رمق معّرف العضو أو رمق التأمني االجمتايع

اخلطوة 3: أدخل Zip Code and Date of Birth (الرمز الربيدي وتارخي امليالد).

.Review and Accept Terms & Conditions :4 اخلطوة
(مراجعة وقبول الرشوط واألحاكم).

.At least one phone number and email address is required * 

(* مطلوب رمق هاتف وعنوان بريد إلكرتوين واحد عىل األقل).

اخلطوة Save Acknowledgements :7 (حفظ التسلمي).

اتصل بالرمق 6705-606-877-1، من 8 صباًحا إىل 6 مساًء. توقيت احمليط اهلادئ، من اإلثنني إىل امجلعة، أو  هل لديك أسئلة؟

.SEIU775BG-caregiver@magnacare.com أرسل بريًدا إلكرتونًيا إىل

٤
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مق بتزنيل تطبيق اجلوال 

MyCreateHealth عىل هاتفك الذيك 

.My Planلهسولة استخدام

MyCreateHealth يتوفر تطبيق اجلوال

iPhone يف متجر آبل ستور عىل جهاز

اخلاص بك، أو يف متجر جوجل بالي عىل 

هاتف Android اخلاص بك.

اخلطوة 1: تجسيل الدخول وعرض معلومات التغطية الصحية اخلاصة 

بك أو التجسيل يف التغطية.

Start Enrollment إذا كنت مؤهًال للتجسيل، فسيكون لديك خيار النقر فوق

(بدء التجسيل). 

My Plan اخلطوة 2: مق بالتجسيل يف

حدد Home Employer (صاحب العمل األسايس). هذا هو صاحب العمل • 

الذي سيخصم 25 دوالًرا أمريكًيا من القسط املشرتك الهشري من راتبك. 

قد ُيعاد تعيني صاحب العمل االسايس يف املستقبل إىل صاحب معل 

ثانوي، بناًء عىل عدد ساعات العمل الهشرية.

للك مزية، سرتى معلومات األهلية للك من مقديم الرعاية الذي يعملون • 

.(IPs) ومقديم الرعاية األفراد (APs) لدى إحدى الواكالت

اخلطوة 3: مق بتعديل تفضيالتك، مثل:

الطريقة اليت تريد هبا الوصول إليك - عن طريق الربيد اإللكرتوين أو • 

اهلاتف أو الربيد.

لغتك املفضلة.• 

اخلطوة 4: التجسيل يف التغطية الصحية:

اخلطة الطبية - يمت اختيار خطتك عىل أساس املاكن الذي تعيش فيه.• 

خطة طب األسنان - قارن اخلطط واخرت من خيارات خطة طب األسنان • 

املتاحة.

املوارد الصحية األخرى املتاحة لك، مثل نشاطات مزود الرعاية و• 

.Gingerو EPIC Hearing

اخلطوة 5: مراجعة اختياراتك.

اخلطوة 6: مق بتجسيل امسك باستخدام الفارة أو شاشة الملس 

إلمكال التجسيل.

سرتى شاشة تأكيد وسيمت إرسال رسالة بريد وخطاب للتأكيد.

التجسيل يف التغطية

My Plan اخلطوة 1: ّجسل الدخول إىل

لعرض أو إجراء تغيريات عىل 

تغطيتك.

اخلطوة 2: استخدم أيقونة القامئة 

يف الزاوية اليرسى العليا لـ:

البحث عن ملخص التغطية اخلاص • 

بك. 

عرض معلومات األهلية واملزايا • 

اخلاصة بك.

تغيري خطة طب األسنان اخلاصة • 

بك. 

عرض ساعات العمل خاصتك.• 

إجراء املدفوعات الذاتية وأكرث!• 

View and make changes to
your plan (عرض وإجراء 
تغيريات عىل خطتك) 

٥
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مالحم اخلطة الصحية

احصل عىل تغطية حصية وطب أسنان عالية 

اجلودة مقابل 25 دوالًرا فقط يف الهشر

تمشل تغطيتك املزايا التالية:

احصل عىل أقىص استفادة من تغطيتك

احبث عن طبيب حتبه
فالرعاية تبدأ بك. مق ببناء عالقة مع طبيب تثق به عن طريق 

اختيار طبيب الرعاية األولية، والذي ميكنك زيارته بعد ذلك بدون 

املشاركة يف الدفع. ميكنك أن تزور هذا الطبيب ألسباٍب حصية، 

إذا مرضت أو إذا كنت حباجة إىل إحالة إىل خمتص. 

ميكنك اختيار طبيب الرعاية األولية من خالل موقع Aetna. اختيار 

وختصيص طبيب الرعاية األولية رسيع وهسل. لملساعدة يف إنشاء 

.myseiu.be/oe-doctor حساب أو البحث عن طبيب، مق بزيارة

الرعاية الصحية يف لك ماكن
من خالل تغطيتك الصحية، حتصل عىل رعاية حصية مرحية أو 

جمانية أو منخفضة التلكفة من أي ماكن - عن طريق اهلاتف أو 

اجلهاز اللويح أو المكبيوتر - باإلضافة إىل الزيارات الخشصية. 

ميكنك االسمتتاع برعاية خشصية عالية اجلودة وزيارات 

آمنة ومرحية واختيار من خالل اخليارات التكنولوجية. انظر 

myseiu.be/ha-2021 لملزيد من املعلومات.

زيارات الطبيب • 

املجانية 

العالج الطيب• 

تقومي األسنان• 

طب األسنان• 

طب العيون • 

المسع• 

العقم • 

دواء بالوصفة الطبية• 

الدمع العاطيف• 

املزيد من املزايا املخصصة

فقط لك

األمور املتعلقة بالرعاية الذاتية: املزايا 
اخلاصة بالصحة العاطفية

ال تقل الصحة العاطفية أمهية عن الصحة البدنية. 

تمشل التغطية العالج النفيس واألدوية والعالج 

امجلايع واألدوية التمكيلية والبديلة باإلضافة إىل:

تطبيق Ginger، الذي يهسل االتصال مبدرب • 

خبري ميكنه تقدمي االستشارات والدمع من خالل 

الرسائل النصية املجانية واآلمنة. اعرف أكرث عن 

.myseiu.be/oe-ginger

دمع AbleTo، املقدم من Aetna، للحصول عىل • 

مساعدة حقيقية تناسب جدولك الزمين من خالل 

برناجم استشارات وتدريب عرب اهلاتف/الفيديو 

وذلك ملدة 8 أسابيع. اتصل بـ 1-855-773-2354 

ملعرفة املزيد.

 • .*Resource Finder مساعدة احلياة الخشصية مع

من خالل Resource Finder، ميكنك الوصول 

إىل موارد الصحة العاطفية ورعاية األطفال 

واملساعدة القانونية واملزيد. تفضل بزيارة 

myseiu.be/oe-resource ملعرفة املزيد.

احصل عىل زوج جماين من حذاء مقاوم لالنزالق من 

خالل نشاطات مزود الرعاية - لك عام! فهي مرحية، 

وجتعلك أكرث أمانًا يف الوظيفة وتبدو رائًعا. متوفر يف 

أكرث من 70 منًطا من العالمات التجارية الهشرية مثل 

Reebok وSkechers. احصل عىل نشاطات مزود الرعاية 

.myseiu.be/oe-kicks عرب

*لن يكون برناجم مساعدة املوظفني من خالل املدافع اليحص 
متاًحا ملزودي الرعاية اعتباًرا من 1 أغسطس 2021.

٦
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إدارة الوصفات الطبية 

اخلاصة بك حبمكة

حقق أقىص استفادة من مزايا الوصفات 

الطبية اخلاصة بك من خالل فهم مجيع 

خياراتك ومقدار تلكفهتا.

*هذه األدوية القامئة عىل القمية يه 

أدوية جنيسية لعالج خمتلف احلاالت 

الصحية.

جون ر.

مزود الرعاية، سياتل

اجلديد! 

زيارات طبيب الرعاية األولية (ويمسى 

أيًضا مقدم الرعاية األولية) جمانية من 

خالل تغطيتك.

* األدوية ذات القمية يه أدوية عامة للعالمات التجارية اليت تعاجل: مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسرتول يف الدم، والفشل 

اليحص.

املشاركة يف دفع الوصفة 
 الطبية (داخل الشبكة)

متوفر 30 يوًما توريد

 داخل
الصيدلية

الطلب بواسطة الربيد

0 دوالرموانع امحلل اجلنيسية

4 دوالراتاألدوية ذات القمية *

8 دوالراتاألدوية اجلنيسية

الوصفات الطبية لألدوية ذات األمساء 

التجارية
25 دوالًرا

 الوصفات الطبية

لألدوية اليت ليس هلا أمساء التجارية
50 دوالًرا

املشاركة يف دفع 

وصفتني طبيتني لك 90 

يوًما توريد

(داخل الشبكة فقط)

 غرفة الطوارئ
املشاركة يف دفع 200 

 الرعاية العاجلة
املشاركة يف دفع 15 

 زيارة الرعاية األولية
0 دوالر

٧

بدائل استخدام غرفة الطوارئ

ر 185 دوالًرا مع الرعاية العاجلة.  وفِّ

إذا كنت يف حاجة إىل رعاية فورية، فاحبث عن أقرب مركز رعاية عاجل أو حدد موعًدا يف نفس اليوم 

 مع طبيبك. ميكنك توفري ما يصل إىل 185دوالًرا. 

 الرعاية الفورية ليست اكلرعاية الطارئة. 

إذا كنت تعاين من حالة هتدد حياتك، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، فعليك الذهاب إىل غرفة 

الطوارئ. وإذا اكنت لديك إصابة بدنية، مثل التواء يف الاكحل، فُريىج زيارة الرعاية العاجلة. 
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امللخص اخلاص مبزية 

تارخي الرسيان: 2021/01/08اخلطة الطبية

٨

هذا ملخص موجز لملزايا. هذا ليس عقًدا أو هشادة تغطية. مجيع أوصاف املزايا، مبا يف ذلك الرعاية البديلة، يه للخدمات الرضورية طبًيا. 

وسيتحمل العضو أقل حصة من تلكفة اخلدمة املمشولة أو املبلغ الفعيل عن تلك اخلدمة. ولالطالع عىل أحاكم التغطية الاكملة، مبا يف ذلك 

القيود، ُيرىج الرجوع إىل هشادة التغطية. 

مبوجب قانون محاية املرىض والرعاية بأسعار معقولة لعام 2010:

مل يعد ينطبق احلد األقىص عىل مدى احلياة عىل القمية الدوالرية لملزايا الصحية األساسية املمشولة. األعضاء الذين• 

انهتت التغطية لدهيم بسبب الوصول إىل حد مدى احلياة مبوجب هذه اخلطة، مؤهلون للتجسيل يف هذه اخلطة.

شبكة مقدم الرعاية غري املفضلةشبكة موفر الرعاية املفضلةاملزايا
املبلغ املقتطع للفرد: 500 دوالر للك سنة تقومييةال يوجد اقتطاع سنوياملبلغ املقتطع من اخلطة

يمت تطبيق الرتحيل يف الربع الرابعال ينطبقتأجيل املبلغ املقتطع للفرد

تدفع اخلطة ٪80، وتدفع أنت ٪20 من املبلغ املمسوح به.ال توجد نسبة للتأمني املشرتك للخطةنسبة التأمني املشرتك للخطة

حد التاكليف العينية

حد التاكليف العينية اخلاصة باألفراد: 1,200دوالر

نفقات التاكليف العينية فميا يتعلق باخلدمات التالية 

املمشولة يف حد التاكليف العينية.

مجيع حصص التاكليف للخدمات املغطاة

متت مشاركهتا داخل الشبكة

الظروف املوجودة ُمسبًقا

(الظروف املوجودة ُمسبًقا) فرتة 
االنتظار

نفس شبكة مقدم الرعاية املفضلةال توجد الظروف املوجودة ُمسبًقا

نفس احلد األقىص ملوفر الرعاية املفضلةغري حمدود احلد األقىص عىل مدى احلياة

خدمات العيادات اخلارجية (زيارات 

العيادة)

املشاركة يف دفع 15 دوالًرا. إذا عينت طبيبًا للرعاية 

األولية من موقع Aetna عىل اإلنرتنت، فإن مجيع 

الزيارات هبذا الطبيب ستكون جمانية

ويمت تطبيق املشاركة يف دفع مبلغ 15 دوالًرا واالقتطاع والتأمني

خدمات املستشىف

اخلدمات اخلاصة باملرىض الداخليني: تمت املشاركة 

بدفع 100 دوالر، لليوم الواحد ملدة تصل إىل 5 أيام 

تدفع مقدًما

عيادة جراحية خارجية: املشاركة بدفع 50 دوالًرا

اخلدمات اخلاصة باملرىض الداخليني: وستمت املشاركة بدفع 

100 دوالر، لليوم الواحد ملدة تصل
إىل 5 أيام تدفع مقدًما. ويمت تطبيق االقتطاع والتأمني. غرامة 

قدرها 400 دوالر لعدم احلصول عىل إذن مسبق للرعاية خارج 

الشبكة.

عيادة جراحية خارجية: تمت املشاركة بدفع 50 دوالًرا وتطبيق 
االقتطاع

والتأمني

األدوية بالوصفة الطبية

(قد ُتغىط بعض األدوية احلقن
مضن خدمات العيادات

اخلارجية)

العالمة التجارية املفضلة اخلاصة باجلنيس (املستوى 

 (1
العالمة التجارية غري املفضلة (املستوى 2)/(املستوى 

(3
املشاركة بدفع 4 دوالرات/8 دوالرات/25 دوالًرا/50

دوالًرا

العالمة التجارية املفضلة اجلنيسية/العالمة التجارية املفضلة/غري 

املفضلة

املشاركة بدفع/13 دوالًرا/30 دوالًرا/55 دوالًرا

غري ممشولةحصة تلكفة وصفتني طبيتني للك 90 يوًما توريدطلب الوصفة الطبية بواسطة الربيد

العالج بالوخز
املشاركة يف دفع 15 دوالًرا لكفة 12 زيارة يف السنة 

التقوميية 

تمت مشاركهتا مع املوفر املفضل عند هناية الزيارة

ويمت تطبيق املشاركة يف دفع مبلغ 15 دوالًرا واالقتطاع والتأمني

نفس مزايا املوفر املفضلتدفع اخلطة ٪80، وتدفع أنت ٪20خدمات اإلسعاف
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٩

ملخص مزايا اخلطة الصحية من Aetna، تابع.

شبكة مقدم الرعاية غري املفضلةشبكة موفر الرعاية املفضلةاملزايا

االعمتاد الكمييايئ

املرىض الداخليون: ستمت املشاركة بدفع 100دوالر، 

لليوم الواحد ملدة تصل إىل 
5 أيام تدفع مقدًما 

املرىض اخلارجيون: جماين

املرىض الداخليون: املشاركة بدفع 100 دوالر، لليوم الواحد 

ملدة تصل إىل 5 أيام تدفع مقدًما ويمت تطبيق االقتطاع والتأمني

غرامة قدرها 400 دوالر لعدم احلصول عىل إذن مسبق للرعاية 

خارج الشبكة.

املرىض اخلارجيون: ويمت تطبيق املشاركة يف دفع مبلغ 15 

دوالًرا واالقتطاع والتأمني

األجهزة، واملعدات، واملستلزمات

املعدات الطبية املتينة• 

أجهزة تقومي العظام• 

محاالت الصدر بعد استئصال • 

الثدي

 يقترص عىل اثنني (2) للك• 
ستة (6) أهشر• 
مستلزمات الفغر• 

األجهزة التعويضية• 

مغطاة بنسبة ٪50، ويمت تطبيق االقتطاعمغطاة بنسبة 50٪

مستلزمات مرىض السكري

األنسولني واإلبر واحملاقن واملشارط - انظر وصفات 

األدوية الطبية. مضخات األنسولني اخلارجية وأجهزة 

مراقبة اجللوكوز يف الدم وكواشف االختبار واملستلزمات 
- انظر األجهزة واملعدات واملستلزمات. عندما تكون 
األجهزة واملعدات واملستلزمات أو أدوية الوصفات 

الطبية مغطاة وهلا حدود مزايا، فإن مستلزمات مرىض 

السكري ال ختضع هلذه احلدود.

األنسولني واإلبر واحملاقن واملشارط - انظر وصفات األدوية 

الطبية. مضخات األنسولني اخلارجية وأجهزة مراقبة اجللوكوز يف 

الدم وكواشف االختبار واملستلزمات - انظر األجهزة واملعدات 

واملستلزمات. عندما تكون األجهزة واملعدات واملستلزمات أو 

أدوية الوصفات الطبية مغطاة وهلا حدود مزايا، فإن مستلزمات 
مرىض السكري ال ختضع هلذه احلدود.

خدمات املخترب التخشيصية واألشعة 

السينية

املرىض الداخليون: مغىط مضن خدمات املستشىف 

املرىض اخلارجيون: مغىط بالاكمل

املرىض الداخليون: مغىط مضن خدمات املستشىف 

املرىض اخلارجيون: يمت تطبيق االقتطاع والتأمني

خدمات الطوارئ

(يمت التنازل عن مشاركة الدفع إذا مت 
تقدميها)

املشاركة يف دفع 200 دوالراملشاركة يف دفع 200 دوالر

املشاركة يف دفع 15 دوالًراحفوصات المسع (روتينية)
ويمت تطبيق املشاركة يف دفع مبلغ 15 دوالًرا واالقتطاع 

والتأمني

أجهزة المسع

ُتغىط من خالل مزية منفصلة: EPIC Hearing. ال يوجد 

دفع مشرتك، حىت 1200 دوالر للك أذن لك 3 سنوات 

myseiu. لتغطية تلكفة املعينة المسعية. اعرف أكرث عىل

be/hearing

ُتغىط من خالل مزية منفصلة: EPIC Hearing. ال يوجد دفع 

مشرتك، حىت 1200 دوالر للك أذن لك 3 سنوات لتغطية تلكفة 

myseiu.be/hearing املعينة المسعية. اعرف أكرث عىل

مغطاة بالاكمل حىت 130 زيارة يف لك سنة تقومييةخدمات الصحة املزنلية

تمت مشاركهتا مع املوفر املفضل عند لك زيارة ويمت تطبيق 

االقتطاع والتأمني. غرامة قدرها 400 دوالر لعدم احلصول عىل 

إذن مسبق للرعاية خارج الشبكة.

مغىط بالاكملخدمات االعتناء املزنيل
ويمت تطبيق االقتطاع والتأمني. غرامة قدرها 400 دوالر لعدم 

احلصول عىل إذن مسبق للرعاية خارج الشبكة.

خدمات العقم

يمت تغطية اخلدمات الطبية واجلراحية لعالج العقم 

واخلصوبة ومجيع اخلدمات ذات الصلة، مبا يف ذلك 

التلقيح االصطنايع والتخصيب يف املخترب والعالج 

الدوايئ، رهًنا بتاكليف خدمات العيادات اخلارجية 

املطبقة، واليت تقترص عىل 50000 دوالر للحد األقىص 

عىل مدى احلياة. 

مكا تمت تغطية أدوية اخلصوبة واليت ختضع لالقتطاع 
ونسبة ٪20 من التأمني املشرتك للخطة، يقترص عىل 

5000 دوالر للحد األقىص عىل مدى احلياة

غري ممشولة

العالج املتالعبة

مغطاة حىت 12 زيارة يف السنة التقوميية بدون

إذن مسبق

املشاركة يف دفع 15 دوالًرا

متت مشاركة حدود الزيارة مع الشبكة الداخلية

ويمت تطبيق املشاركة يف دفع مبلغ 15 دوالًرا واالقتطاع 

والتأمني

خدمات التدليك
املشاركة يف دفع 15 دوالًرا (12 زيارة يف السنة 

التقوميية)

تمت مشاركهتا مع املوفر املفضل عند هناية الزيارة

ويمت تطبيق املشاركة يف دفع مبلغ 15 دوالًرا واالقتطاع 

والتأمني

خدمات األمومة

املرىض الداخليون: ستمت املشاركة بدفع 100دوالر، 

لليوم الواحد ملدة تصل إىل
5 أيام تدفع مقدًما

املرىض اخلارجيون: املشاركة يف دفع 15 دوالًرا. 

ال ختضع الرعاية الروتينية ملشاركة الدفع خلدمات 
العيادات اخلارجية.

املرىض الداخليون: املشاركة بدفع 100 دوالر، لليوم الواحد 

ملدة تصل إىل 5 أيام تدفع مقدًما ويمت تطبيق االقتطاع 

والتأمني. غرامة قدرها 400 دوالر لعدم احلصول عىل إذن مسبق 

للرعاية خارج الشبكة.
املرىض اخلارجيون: يمت تطبيق املشاركة يف دفع مبلغ 15 

دوالًرا واالقتطاع والتأمني. ال ختضع الرعاية الروتينية ملشاركة 

الدفع خلدمات العيادات اخلارجية.
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ملخص مزايا اخلطة الصحية من Aetna، تابع.

١٠

شبكة مقدم الرعاية غري املفضلةشبكة موفر الرعاية املفضلةاملزايا

الصحة العقلية

املرىض الداخليون: ستمت املشاركة بدفع 100دوالر، 

لليوم الواحد ملدة تصل إىل 
5 أيام تدفع مقدًما 

املرىض اخلارجيون: جماين

املرىض الداخليون: املشاركة بدفع 100 دوالر، لليوم الواحد 

ملدة تصل إىل 5 أيام تدفع مقدًما ويمت تطبيق االقتطاع 

والتأمني

غرامة قدرها 400 دوالر لعدم احلصول عىل إذن مسبق للرعاية 

خارج الشبكة.

املرىض اخلارجيون: ويمت تطبيق املشاركة يف دفع مبلغ 15 

دوالًرا واالقتطاع والتأمني

العالج الطبييع
املشاركة يف دفع 15 دوالًرا (12 زيارة يف السنة 

التقوميية)

تمت املشاركة يف دفع 15 دوالر مع املوفر املفضل عند لك 

زيارة ويمت تطبيق االقتطاع والتأمني

خدمات حدييث الوالدة

أويل اإلقامة يف املستشىف: انظر خدمات 

املستشىف، وزيارات العيادة: انظر خدمات العيادات 

اخلارجية، الرعاية الصحية الروتينية: انظر الرعاية الوقائية. 

أي حصة تلكفة مطبقة خلدمات حدييث الوالدة منفصلة 

عن تلك اخلاصة باألم.

أويل اإلقامة يف املستشىف: انظر خدمات املستشىف، 

وزيارات العيادة: انظر خدمات العيادات اخلارجية، الرعاية 

الصحية الروتينية: انظر الرعاية الوقائية. أي حصة تلكفة مطبقة 

خلدمات حدييث الوالدة منفصلة عن تلك اخلاصة باألم.

اجلراحة املرتبطة بالمسنة

(البدانة)
غري ممشولة مغطاة حبصة التلكفة عند استيفاء املعايري الطبية  

زراعة األعضاء

غري حمدود، ال توجد فرتة انتظار

املرىض الداخليون: تمت املشاركة بدفع 100 دوالر، 

لليوم الواحد ملدة تصل إىل 5 أيام تدفع مقدًما 
املرىض اخلارجيون: املشاركة يف دفع 15 دوالًرا

غري ممشولة

الرعاية الوقائية
(حفوصات الرعاية الصحية، 

التطعميات، حفوصات محسة عنق 

الرمح، تصوير الثدي باألشعة السينية)

مغىط بالاكمل

خدمات الرعاية الوقائية لملرأة (مبا يف ذلك األدوية 

واألجهزة املانعة للحمل والتعقمي) مغطاة بالاكمل.

غري ممشولة

ختضع خدمات الرعاية الوقائية لملرأة (مبا يف ذلك األدوية 

واألجهزة املانعة للحمل والتعقمي) حلصة تلكفة الرعاية الوقائية 

املطبقة واحلد األقىص لملزايا.

تصوير الثدي باألشعة السينية الروتينية: يمت تطبيق االقتطاع 

والتأمني

خدمات إعادة التأهيل

(زيارات إعادة التأهيل يه مجموع 
زيارات العالج املجمعة يف السنة 

التقوميية)

املرىض الداخليون: 60 يوًما يف السنة التقوميية. 

ُتغىط خدمات تخشيص الصحة العقلية بال حدود. تمت 

املشاركة بدفع 100 دوالر، لليوم الواحد ملدة تصل إىل 5 

أيام تدفع مقدًما
املرىض اخلارجيون: 60 زيارة يف السنة التقوميية. 

ُتغىط خدمات تخشيص الصحة العقلية بال حدود. 

املشاركة يف دفع 15 دوالًرا

املرىض الداخليون: تمت مشاركة احلدود اليومية مع حد 

مزايا املوفر املفضل. وستمت املشاركة بدفع 100دوالر، لليوم 
الواحد ملدة تصل إىل 5 أيام تدفع مقدًما. يمت تطبيق االقتطاع 

والتأمني

املرىض اخلارجيون: تمت مشاركة احلدود الزيارة مع حد مزايا 

املوفر املفضل. ويمت تطبيق املشاركة يف دفع مبلغ 15 دوالًرا 

واالقتطاع والتأمني

مغطاة بالاكمل حىت 60 يوًما يف السنة التقومييةمرافق المتريض املؤهلة

تمت مشاركة احلدود اليومية مع مزايا املوفر املفضل مع تطبيق 

االقتطاع والتأمني. غرامة قدرها 400 دوالر لعدم احلصول عىل 

إذن مسبق للرعاية خارج الشبكة.

التعقمي

(قطع القناة الدافقة، ربط البوق)

املرىض الداخليون: تمت املشاركة بدفع 100 دوالر، 

لليوم الواحد ملدة تصل إىل 5 أيام تدفع مقدًما 

املرىض اخلارجيون: املشاركة يف دفع 15 دوالًرا

اإلجراءات اخلاصة بتعقمي النساء مغطاة بالاكمل.

املرىض الداخليون: املشاركة بدفع 100 دوالر، لليوم الواحد 

ملدة تصل إىل 5 أيام تدفع مقدًما ويمت تطبيق االقتطاع 

والتأمني

املرىض اخلارجيون: ويمت تطبيق املشاركة يف دفع مبلغ 15 

دوالًرا واالقتطاع والتأمني

تٌغىط إجراءات تعقمي النساء وفًقا ملشاركة تلكفة الرعاية 

الوقائية املطبقة واحلد األقىص لملزية.

ديغ املفَصل الفيكِّ الصَّ

ديغ) خدمات (املفَصل الفيكِّ الصَّ

املرىض الداخليون: تمت املشاركة بدفع 100 دوالر، 

لليوم الواحد ملدة تصل إىل 5 أيام تدفع مقدًما 

املرىض اخلارجيون: املشاركة يف دفع 15 دوالًرا

املرىض الداخليون: املشاركة بدفع 100 دوالر، لليوم الواحد 

ملدة تصل إىل 5 أيام تدفع مقدًما ويمت تطبيق االقتطاع 

والتأمني

املرىض اخلارجيون: ويمت تطبيق املشاركة يف دفع مبلغ 15 

دوالًرا واالقتطاع والتأمني

يمت تطبيق حصة التلكفة املطبقةبرناجم اإلقالع عن التبغ مدى احلياة - مغىط بالاكملاستشارات اإلقالع عن التبغ

الرعاية البرصية الروتينية
(زيارة واحدة لك 12 هشًرا)

املشاركة يف دفع 15 دوالًرا
ويمت تطبيق املشاركة يف دفع مبلغ 15 دوالًرا واالقتطاع 

والتأمني

األجهزة البرصية

(العدسات، مبا يف ذلك
العدسات الالصقة واإلطارات)

األعضاء دون سن 19 سنة: زوج واحد من اإلطارات 

والعدسات يف السنة أو العدسات الالصقة مغطاة بتأمني 

مشرتك بنسبة 50٪

األعضاء الذين يبلغون من العمر 19 عاًما وأكرث: 300 

دوالر للك 12 هشًرا

متت مشاركته مع مزايا املوفر املفضل
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خياراتك املتعلقة خبطط طب األسنان

تضمني خطة طب األسنان اخلاصة بك يف القسط املشرتك الهشري الذي يبلغ 25 دوالًرا.
كال خطيت طب األسنان تقدمان مزايا تقومي األسنان.

هل تود تغيري خطة طب األسنان اخلاصة بك؟ واستمكال طلب املزايا الصحية وإعادته حبلول 20 يوليه 2021. 

احلد األقىص مقدمو الرعاية

السنوي 

املبلغ 

املقتطع 

مشاركة الدفع اخلاصة 

بالفحوصات الروتينية

اخلصائص املمزية

مغىط بالاكمل0 دوالر2,000 دوالر 
شبكة واسعة من مقديم اخلدمات، مبا • 

يف ذلك املناطق الريفية

مغىط بالاكمل0 دوالرال يوجد

مناسب ملزودي الرعاية الذين يعيشون • 

I-5 يف ممر

ال يوجد حد أقىص سنوي ملزودي • 
الرعاية الذين يعانون من نفقات طب 

أسنان عالية

خطة العودة إىل العمل

فرتة تقدمي املزية: 2022/1/1 - 2022/31/12

احلد األقىص لفرتة املزية* (للك خشص؛ ال ينطبق عىل الفئة األوىل): 

2,000 دوالر
خدمة تقومي األسنان ــــ البالغون واألطفال: ٪50

احلد األقىص عىل مدى احلياة (للك خشص): 2,000 دوالر
تارخي الرسيان 2021/1/8

*اجلديد هذا العام! احلد األقىص السنوي هو احلد األقىص لملبلغ الذي سيغطيه التأمني اخلاص بك سنويًا. بالنسبة إىل أمعال طب األسنان اليت تزيد عن هذا 

املبلغ، سيتعني عليك محتل التاكليف العينية باستثناء تاكليف الفئة األوىل. 

الرجاء مالحظة ما ييل: هذا ملخص موجز لملزايا املتاحة ألغراض املقارنة فقط وال يشلك عقًدا. مبجرد تجسيلك يف إحدى اخلطط، ستمتتع بإماكنية الوصول 

إىل كتيب املزايا الذي يقدم مزيًدا من التفاصيل عن خطة Delta Dental PPO اخلاصة بك. ال ترتدد يف االتصال بقسم خدمة العمالء أو زيارة موقعنا عىل 

DeltaDentalWA.com إذا اكنت لديك أي أسئلة. 

Delta Dental PPO طبيب أسنانDelta Dental Premier طبيب أسنان غري مشاركطبيب أسنان

اقتطاع فرتة تقدمي املزية

ال ينطبق عىل الفئة 1 داخل الشبكة - 

ال يوجد اقتطاع خارج الشبكة - 50 

دوالًرا للك فرتة مزية

50 دوالًرا50 دوالًرا0 دوالر/50 دوالًرا

الفئة األويل - التخشييص والوقايئ

الفحوصات

التنظيف

الفلوريد

األشعة السينية

ختامات األسنان

٪100٪80٪80

الفئة الثانية - الرتممي

الرتمميات

احلشوات املركبة اخللفية

عالج جذور األسنان (قناة اجلذر)

اللثة

جراحة الفم

٪100٪60٪60

الفئة الثالثة- اجلراحة الكربى

أطقم األسنان

أطقم األسنان اجلزئية

معليات الزرع

جسور األسنان

تاج األسنان

٪80٪40٪40

١١
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شبكة األسنان اخلاصة خبطتك 

تصل املزايا إىل أبعد مدى مما يعين لكفة عينية أقل

مناذج ملفات املطالبات اخلاصة بك

يأيت مع إدارة اجلودة ومحاية التاكليف

ال توجد محاية تلكفة مما يعين لكفة عينية أكرث

PPOPremierخارج الشبكة

احصل عىل أقىص استفادة من املزايا اخلاصة بك!
®MySmile إنشاء حساب

مينحك وصوًال آمًنا عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع إىل بطاقة هويتك ومعلومات املزايا وتقديرات التاكليف العينية وغري ذلك 

الكثري! 

تّيرس لنا أداة Find your member ID "العثور عىل معرف العضو" معلية التجسيل. ُيرىج زيارة DeltaDentalWA.com إلنشاء حسابك.

اخرت طبيب أسنان داخل الشبكة

متنحك خطتك الوصول إىل شبكة Delta Dental PPO. ومع ذلك، فإن املزايا تصل مداها عندما تزور 

طبيب أسنان Delta Dental PO. مق بزيارة موقع DeltaDentalWA.com للعثور عىل طبيب أسنان داخل الشبكة (تعرف عىل كيفية 

ذلك يف الصفحة التالية).

تأيت خطتك أيًضا مع إماكنية الوصول إىل شبكة Delta Dental Premier®، واليت تساعدك يف العثور عىل طبيب أسنان PPO خارج 

منطقتك إذا لزم األمر. وهذا يعين أننا نستطيع تفادي ارتفاع التاكليف خارج الشبكة (انظر الرمس البياين أدناه).

يمت تغطية املزيد من أمعال طب األسنان

ال يمت احتساب تاكليف الفئة األوىل مضن احلد األقىص السنوي، مما يعين تغطية املزيد من نفقات الفئتني الثانية والثالثة بالتأمني.

البحث عن طبيب أسنان داخل الشبكة قريب منك:

DeltaDentalWA.com 1.   مق بزيارة

Find a أدوات عرب اإلنرتنت" واستخدم أداة" Online Tools 2.    انقر فوق

Dentist "البحث عن طبيب أسنان"

3.   حدد Delta Dental PPO لتصفية نتاجئ البحث

زيارة طبيب األسنان بانتظام.

تغيط خطتك زيارات الرعاية الوقائية لك عام. تعد معليات التنظيف 

والفحوصات املنتمظة رضورية للحفاظ عىل ابتسامتك حصية ومنع 

املشالك املؤملة وامللكفة يف املستقبل.

احصل عىل تقديرات التاكليف العينية.

تساعدك معرفة التلكفة اليت تتحملها أنت وطبيب األسنان عىل التخطيط 

للعالجات لتحقيق أقىص قدر من املزايا.

مينحك MySmile Cost GenieSM تقديرات فورية للتلكفة. إنه رائع للعالجات 

األساسية مثل احلشوات. ما عليك سوى تجسيل الدخول إىل حساب 

MySmile اخلاص بك للحصول عىل تقديراتك الخشصية.

عندما حتتاج إىل عالج مكثف، مثل التاج، اسأل طبيب أسنانك عن 

Predetermination "حتديد مسبق". سوف حتصل عىل تأكيد للعالج والتلكفة 

من طبيب أسنانك. تفاصيل خطة العالج اخلاصة بك، ما يه املزايا اليت 

تغطهيا واملبلغ الذي قد تدين به لطبيب األسنان اخلاص بك للعالج؟ 

تصل املزايا إىل أبعد مدى مما يعين لكفة عينية أقل

يأيت مع إدارة اجلودة ومحاية التاكليف

هل لديك أسئلة؟

.Delta Dental اتصل بـ

1-800-554-1907
من اإلثنني إىل امجلعة ، من 7 صباًحا 

حىت 5 مساًء بتوقيت احمليط اهلادئ

١٢
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PPOPremierخارج الشبكة

تارخي الرسيان 2021/1/8خطة طب األسنان

بضامن .Willamette Dental of Washington, Inc توفر هذه اخلطة تغطية شاملة للخدمات للوقاية من أمراض أو حاالت 

األسنان واألنجسة الدامعة وتخشيصها وعالجها. املقدمة ليست سوى بعض اإلجراءات األكرث شيوًعا اليت تغطهيا خطتك. 

ُيرىج االطالع عىل هشادة التغطية للحصول عىل وصف اكمل للخطة والقيود واالستثناءات.

ديغ احلد األقىص سنويًا 1000 دوالر/5000 دوالر حكد أقىص * ميتلك املفَصل الفيكِّ الصَّ

** الدفع املشرتك املضاف إىل املشاركة يف الدفع لعالج تقومي األسنان الشامل إذا وافق املريض عىل خطة العالج.

املشاركة يف الدفعاملزايا

ال يوجد حد أقىص سنوي*احلد األقىص السنوي

املبلغ غري املقتطعاملبلغ املقتطع

ال توجد مشاركة يف الدفع للزيارةزيارة العيادة العامة وعيادة تقومي األسنان

اخلدمات التخشيصية والوقائية

الفحوصات الروتينية والطارئة، األشعة السينية، تنظيف األسنان 

عالج الفلورايد، ختامات األسنان (للك سن)، حفص رسطان 

الرأس والرقبة، تعلميات نظافة الفم، رمس اللثة، تقومي اللثة

مغطاة مع املشاركة يف الدفع لزيارة العيادة

طب األسنان الرتميمي

مغطاة مع املشاركة يف الدفع لزيارة العيادةاحلشوات (ملغم)

ستدفع 250 دوالًرا مكشاركة يف الدفعتاج اخلزف املعدين

الرتكيبات

ستدفع 400 دوالر مكشاركة يف الدفعاستمكال طقم األسنان العلوي أو السفيل

ستدفع 250 دوالًرا مكشاركة يف الدفعجرس األسنان (للك سنة)

جذور ودوامع األسنان

ستدفع 85 دوالًرا مكشاركة يف الدفععالج قناة اجلذر - األمامية

ستدفع 105 دوالًرا مكشاركة يف الدفععالج قناة اجلذر - األمامية - الَضاِحَكة

ستدفع 130 دوالًرا مكشاركة يف الدفععالج قناة اجلذر - املويل

ستدفع 150 دوالًرا مكشاركة يف الدفعاجلراحة العمظية (للك رباعية)

ستدفع 75 دوالًرا مكشاركة يف الدفعختطيط اجلذر (للك ربع)

جراحة الفم

مغطاة مع املشاركة يف الدفع لزيارة العيادةخلع األسنان الروتيين (سن واحد)

ستدفع 100 دوالر مكشاركة يف الدفعاخللع اجلرايح

عالج تقومي األسنان   

ستدفع 150 دوالًرا مكشاركة يف الدفع**عالج ما قبل تقومي األسنان

 ستدفع 2500 دوالر مكشاركة يف الدفع عالج تقومي األسنان الشامل

زرع األسنان 

احلد األقىص ملزايا الزرع 1500 دوالر للك سنة تقومييةجراحة زرع األسنان

عنارص متنوعة

مغطاة مع املشاركة يف الدفع لزيارة العيادةالتخدير املوضيع

مغطاة مع املشاركة يف الدفع لزيارة العيادةرسوم خمترب األسنان

ستدفع 40 دوالًرا مكشاركة يف الدفع أكسيد النيرتوز

ستدفع 30 دوالًرا مكشاركة يف الدفع للزيارةزيارة خاصة للعيادة

تدفع رسوًما تزيد عن 250 دوالًراسداد تاكليف الرعاية الطارئة خارج املنطقة

١٣
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االستثناءات
تتطلب اجلسور أو التيجان أو أطقم اخلاصة باألسنان أو األجهزة 

التعويضية توارخي أو تركيبات معاجلة متعددة إذا مت تركيب العنرص 

االصطنايع أو تسلميه بعد أكرث من 60 يوًما من انهتاء التغطية.

إمكال أو تقدمي العالجات أو اخلدمات اليت بدأت قبل التارخي 

الفعيل للتغطية زراعة األسنان، مبا يف ذلك األجهزة امللحقة، 

واخلدمات املتعلقة بزراعة األسنان.

خدمات عالج جذور األسنان، خدمات التعويضات والغرسات 

اليت مت تقدميها قبل التارخي الفعيل للتغطية. اكمتال معاجلة لب 

األسنان بعد أكرث من 60 يوًما من انهتاء التغطية. الفحوصات 

أو االستشارات املطلوبة فقط فميا يتعلق باخلدمة اليت مل تمت 

تغطيهتا. اخلدمات التجريبية أو االستقصائية، والفحوصات أو 

االستشارات ذات الصلة.

إعادة بناء الفم بالاكمل، مبا يف ذلك الرتممي الشامل للفم بالتيجان 

أو اجلسور أو الغرسات؛ وإعادة التأهيل اإلطبايق، مبا يف ذلك 

التيجان أو اجلسور أو الغرسات املستخدمة لغرض التجبري أو تغيري 

البعد العمودي أو استعادة االنسداد أو تصحيح التآلك أو التآلك أو 

التآلك.

الرعاية يف املستشفيات خارج عيادة طب األسنان إلجراء خدمات 

طب األسنان، أو خدمات الطبيب، أو رسوم املرافق. اخلدمات 

التعويضية للفك العلوي والوجه.

حافظ األسنان.

الرتمميات الخشصية.

اجلراحة التجميلية أو الرتمميية أو التجميلية وغريها من اخلدمات 

أو املستلزمات اليت هتدف يف املقام األول إىل حتسني املظهر أو 

تغيريه أو حتسينه.

األدوية بالوصفات الطبية واألدوية اليت ال تستلزم وصفة طبية.

يتقاىض موفر اخلدمة رسوًما عىل املوعد الفائت أو إلغاء املوعد 

دون إشعار مسبق قبل 24 ساعة.

استبدال أجهزة طب األسنان املفقودة أو املفقودة أو املرسوقة؛ 

استبدال أجهزة األسنان اليت تعرضت للتلف بسبب سوء 

االستخدام أو اإلمهال.

استبدال ترمميات الصوت.

اخلدمات والفحوصات أو االستشارات ذات الصلة اليت ال تندرج 

مضن خطة العالج املوصوفة و/أو ال يوىص هبا ويوافق علهيا 

مجموعة Willamette Dental Group. لطب األسنان.

اخلدمات والفحوصات أو االستشارات ذات الصلة إىل احلد الذي ال 

تكون فيه رضورية للتخشيص أو الرعاية أو العالج للحالة املعنية.

اخلدمات املقدمة من أي خشص غري طبيب أسنان أو طبيب 

أسنان أو خمتص حصة أو مساعد طب أسنان مرخص له.

خدمات عالج اإلصابات اليت حدثت أثناء ممارسة أو التنافس يف 

مسابقة رياضية احرتافية.

خدمات عالج إصابة أو مرض ممشول بتعويضات العامل أو 

مسؤولية رب العمل.

خدمات عالج اإلصابات الذاتية املتعمدة.

اخلدمات اليت تتوفر هلا تغطية مبوجب أي برناجم فيدرايل أو 

حكويم أو حكويم آخر، ما مل يقتض القانون ذلك.

اخلدمات غري املدرجة عىل النحو الوارد يف العقد.

اخلدمات اليت ال يوجد هبا دليل عىل وجود أمراض أو خلل وظييف 

أو مرض خبالف اخلدمات الوقائية املغطاة.

القيود
إذا اكن من املمكن استخدام خدمات بديلة لعالج حالة ما، 

فسيمت تغطية اخلدمة اليت تويص هبا مجموعة طب األسنان 

.Willamette Dental Group

أما اخلدمات الواردة يف العقد، واليت ُتقَدم لتصحيح التشوهات 

اخللقية أو المنائية اليت ترض بوظائف األسنان واهليالك الدامعة، 

فستغىط لألطفال املعالني إذا ما ثبت وجود حاجة إىل األسنان. 

ُتغىط جراحة العظام مكا هو حمدد يف العقد عندما يقرر طب 

األسنان يف مجموعة Willamette Dental Group أهنا رضورية للسن 

ويأذن جلراحة العظام لعالج املجسلني، أقل من 19 عاًما، مع 

تشوهات خلقية أو منائية.

يمت تغطية التيجان أو القوالب السنية أو الرتمميات املصنعة غري 

املبارشة األخرى فقط إذا اكنت رضورية من الناحية السنية وإذا 

.Willamette Dental Group أوىص هبا طب أسنان

عندما مت إجراء العالج األويل لقناة اجلذر من قبل طب أسنان

Willamette Dental Group، ستمت تغطية إعادة معاجلة قناة اجلذر 

جكزء من العالج األويل لألهشر 24 األوىل. عندما يمت إجراء العالج 

األويل لقناة اجلذر من ِقبل مزود غري مشارك، فإن إعادة معاجلة 

 Willamette Dental Group قناة اجلذر من ِقبل طب األسنان

ستخضع لملدفوعات املشرتكة املعمول هبا.

ويغىط التخدير العام باملدفوعات املشرتكة احملددة يف العقد إذا 

مت يف عيادة طب األسنان؛ ويقدم باالقرتان مع خدمة ممشولة؛ 

والرضورية من الناحية األرسية ألن التجسيل يقل معره عن 7 

سنوات أو يعاين من إعاقة تمنوية أو إعاقة بدنية.

وتغيط اخلدمات اليت يقدمها طبيب أسنان يف املستشىف 

إذا لزم األمر طبًيا؛ وإذن مسبق خطًيا من خالل طب األسنان 

Willamette Dental Group؛ واخلدمات املقدمة يه نفس اخلدمات 

اليت سُتقدم يف عيادة طب األسنان؛ وتسديد املدفوعات 

املشرتكة املنطبقة.

تمت تغطية استبدال طقم األسنان احلايل أو التاج أو احلشوات 

املصبوبة أو أي جهاز اصطنايع آخر إذا اكن معر اجلهاز أكرث من 

5 سنوات واالستبدال هو خطة العالج الرضورية لألسنان لتحقيق 

أقىص قدر من املزايا. 
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الرشوط العامة للتأمني

تعرف عىل تعريفات بعض الرشوط العامة للتأمني لفهم بوليصة التأمني 

اخلاصة بك بشلك أفضل.

التأمني املشرتك

التأمني املشرتك هو النسبة املوئية للتاكليف اليت تدفعها مقابل 

اخلدمات الطبية بعد استيفاء املبلغ املقتطع (إذا اكنت خطتك حتتوي 

عىل واحد).

 

املشاركة يف الدفع

املشاركة يف الدفع هو املبلغ الذي تدفعه مقابل زيارات الطبيب 

وزيارات غرفة الطوارئ وغالًبا للوصفات الطبية. تتطلب بعض اخلطط 

منك املشاركة يف الدفع بدًال من تلبية املبلغ املقتطع. وقد تتطلب 

اخلطط األخرى منك أن القيام بكال األمرين. ال يمت احتساب املشاركة يف 

الدفع اخلاصة بك مضن املبلغ القابل للخصم، ولكن ُحتتسب مضن احلد 

املمسوح به من جيبك.

املبلغ املقتطع

املبلغ املقتطع هو املبلغ الذي تدفعه خالل فرتة التغطية (عام واحد يف 

العادة) خلدمات الرعاية الصحية املغطاة قبل أن تبدأ خطتك يف الدفع. 

قد ال ينطبق املبلغ املقتطع عىل مجيع اخلدمات فليست لك اخلطط 

قابلة لالقتطاع. بالنسبة إىل بعض اخلطط، قد ينطبق اخلصم فقط عىل 

اخلدمات خارج الشبكة.

األهلية

أنت مؤهل للتغطية الصحية مع SEIU 775 Benefits Group بعد أن تعمل 

ملدة ال تقل عن 80 ساعة مدفوعة هشريًا ملدة هشرين عىل األقل. وليك 

تبىق مؤهًال لتغطيتك، عليك أن تسمتر يف العمل 80 ساعة يف الهشر.

داخل الشبكة يف مقابل خارج الشبكة

اخلدمات داخل الشبكة يه اخلدمات اليت تغطهيا خطتك الصحية واليت 

ميكنك احلصول علهيا عند مستوى أدىن أو بدون اشرتاك يف املشاركة 

يف الدفع/التأمني املشرتك. اخلدمات خارج الشبكة يه تلك اليت ال تزال 

مغطاة من خالل خطتك، ولكن قد يكون هلا مشاركة يف الدفع أو تأمني 

مشرتك أعىل من اخلدمات داخل الشبكة. 

معّرف العضو

معرف العضو اخلاص بك هو رمق ممزي مرتبط بك يحمس ملقديم الرعاية 

الصحية وموظفهيم بالتحقق من التغطية اخلاصة بك وترتيب الدفع 

مقابل اخلدمات. مكا إنه الرمق الذي تستخدمه رشاكت التأمني اليحص 

للبحث عن أعضاء حمددين واإلجابة عىل األسئلة اليت قد تكون لديك 

حول مطالباتك ومزاياك. ميكن العثور عىل رمق معرف العضو اخلاص بك 

عىل بطاقة هوية العضو اخلاصة بك.

الشبكة

تتكون شبكة خطتك الصحية من املرافق ومقديم 

اخلدمات (األطباء واملمرضات) واملوردين الذين تتعاقد 

معهم خطتك الصحية لتقدمي خدمات الرعاية الصحية.

حد التاكليف العينية

احلد األقىص من التاكليف العينية هو مجموع املبلغ الذي 

جيب أن تدفعه قبل بدء خطتك بدفع 100٪ من التاكليف 

الصحية املغطاة لبقية العام. وبشلك عام، يمت احتساب 

املدفوعات املشرتكة واملبلغ املقتطع والتأمني املشرتك 

واملدفوعات املغطاة داخل الشبكة مضن هذا احلد.

موفر الرعاية األولية أو املوفر (الطبيب)

موفر الرعاية األولية هو طبيب أو مقدم رعاية حصية آخر 

ميكنك زيارته لرعاية متواصلة. ميكنك اختيار موفر الرعاية 

األولية اخلاص بك من خالل موقع خطتك الصحية عىل 

املوقع. قد تقوم بعض اخلطط تلقائًيا بتخصيص واحدة لك، 

ولكن ميكنك تغيريها يف أي وقت.

قسط/قسط مشرتك

القسط (أو القسط املشرتك) هو املبلغ الذي تدفعه مقابل 

تغطية التأمني اليحص لك هشر، سواء ذهبت إىل الطبيب 

أم ال. بالنسبة إىل مزودي الرعاية الذين تمت تغطيهتم من 

خالل SEIU 775 BenefitsGroup، فإن قسطهم املشرتك هو 

25 دوالًرا فقط يف الهشر.

خدمات العيادات اخلارجية مقابل اخلدمات اخلاصة 

باملرىض الداخليني

خدمة املرىض الداخليني يه خدمة تتطلب منك البقاء يف 

املستشىف طوال الليل. بعض األمثلة ممكن أن تكون والدة 

طفل أو بعض العمليات اجلراحية. خدمة العيادات اخلارجية 

يه أي خدمة ال تتطلب منك البقاء يف املستشىف. 

تغطية نظام اإلعفاء أو اإلعفاءات

إذا كنت ال ترغب يف التجسيل يف التغطية الصحية 

أو ترغب يف إهناء تغطيتك (إذا كنت مجسًال بالفعل)، 

فميكنك ملء منوذج عرب اإلنرتنت يف My Plan أو االتصال 

خبدمة العمالء لطلب منوذج وريق. إذا اخرتت التنازل 

عن التغطية ، فقد ال تمتكن من التجسيل مرة أخرى حىت 

Open Enrollment (فرتة التجسيل السنوي للتغطية الصحية) 

لعام 2022.
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دانيال م.

مزود الرعاية، لينوود

Open Enrollment (فرتة التجسيل السنوي 

للتغطية الصحية) من 1 يوليو حىت 20 يوليو

مق بالتجسيل أو إجراء تغيريات عىل تغطيتك عرب اإلنرتنت 

 !My Plan باستخدام

myseiu.be/oe-myplan

هل لديك أسئلة؟ 

اتصل عىل الرمق 

1-877-606-6705

تعمل - حصة - تقاعد - وظائف
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