
 

 

 معلومات التأمين الصحي

 

 المركز الصحي في الجامعة 

على  (CESL)يحصل كل الطلبة المسجلين بدوام كامل في مركز اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية  -

 تغطية صحية في مركز الجامعة الصحي.  

لديه حالة إذا كان بالمرض أو  (CESL)إذا شعر الطالب المسجل في مركز اللغة اإلنجليزية  -

 .  في الجامعة المركز الصحيإلى  فيجب أن يذهب أولا  صحية

 أو األمراض الجديدة.الصحية المركز الصحي معظم الحالت التغطية الصحية في تشمل  -

 .مشمولة تكاليف غيرأي  دفعل اا بطاقة ائتمان أو نقدإما سيحتاج الطالب أن يقدم  -

  ذلك.إذا تطلب األمر  المركز الصحي بتحويلك إلى مختصسيقوم  -

المشاركة المطلوبة عند تسديد نسبة  ستقوم بدفع مبلغ أقل في المركز الصحي الخاص بالجامعة -

 الفاتورة. منك عند دفع

 (Aetna)التأمين الصحي التابع إلتنا 

من بعد أسبوع من بدء الدورات  ،تنزيل بطاقة التأمين الصحي الخاصة به البيجب على الط -

وذلك باستخدام بطاقة الهوية الخاصة بمركز اللغة  www.aetnastudenthealth.comموقع 

وتاريخ الميالد.  يصبح التأمين الصحي ساري المفعول في اليوم  (CESL) اإلنجليزية كلغة ثانية

 .(Orientation)للدراسة لبدء الدورة التمهيدية األول 

إذا كان المركز ل تذهب إلى غرفة الطوارئ إل المستشفى ليست عيادة في الوليات المتحدة.   -

 .مصاباا كنت أو  شديدا  كان مرضك أو  اا الصحي مغلق

أعلى منه في غرفة ستكون نسبة المشاركة المطلوب من الطالب دفعها عند تسديد الفاتورة  -

ركز الصحي في الجامعة أو في عيادة طبيب خاص الطوارئ من تلك التي يدفعها عند زيارة الم

 تنا شبكة إضمن شبكة األطباء األعضاء في 

إذا ذهبت لزيارة طبيب أو أي عيادة صحية أخرى  اصطحب بطاقة التأمين الصحي معك دائماا  -

 في منطقتك المحلية.

التقويم السنة )حسب خالل  تخص الحالة تدفع عند أول زيارة $75بقيمة هناك دفعة أولية  -

 . السنوي(

http://www.aetnastudenthealth.com/


 .www.aetnastudenthealth.comموقع  زيارةللبحث عن طبيب في منطقتك الرجاء  -

من قبل التأمين الصحي،  ايتم تغطيته قد)أدوية، عالج، الخ(  تكاليف صحيةإذا قمت بدفع  -

 .   Aetna( www.aetnastudenthealth.com(فبإمكانك إرسال طلب إلى موقع أتنا 

مجيئه إلى الوليات المتحدة يجب أن يقوم الطالب بالتصليح والعالج الكامل ألسنانه في بلده قبل  -

 في الوليات المتحدة. ن تكاليف عالج األسنان بال تأمين صحي مرتفعة جداا أل
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