
 األجنبي للطالب الصحي التأمين بخصوص المتكررة األسئلة
 

 ؟ أو مرضت   إذا طبيب إلى الوصول يمكنني كيف  المدرسي. الطبي التأمين استخدام أبًدا لي يسبق لم  إلى للوصول - أ صبت 
First  بالخطة، الخاصة PPO بشبكة لربطك insurance.com-www.fiig إلى: الدخول تسجيل ي رجى طبيب،

Health Choice. 
 

 إلى ذهبت إذا دوالر 100و الطبيب إلى أذهب عندما دوالًرا 20 سيكون لي المشترك الدفع أن على التأمين خطة تنص 
 المؤمن بوصفك أنت تتحملها التي التكاليف إجمالي من جزء هو المشترك الدفع - المشترك؟ الدفع يعنيه الذي ما  المستشفى.

 عليه.
 

 كل عن كمخصصات التأمين خطة ستدفعه ما أقصى هو هذا - دوالر؟ مليوني البالغ األقصى المخصصات حد يعنيه الذي ما 
   الخطة. سنوات من سنة كل عن إصابة، أو مرض

 
 بقيمة مخصصات الخطة هذه تقدم - أدفع؟ أن يلزمني وكم الطبية الوصفات أدوية المدرسي الصحي التأمين خطة تغطي هل 

 شركة من طالبًا األدوية وصفة تقدم ثم كامالً، األدوية ثمن أنت تدفع  الخارجية. العيادة من الطبية الوصفات ألدوية 50%
 الطبيب يصفها قد والتي طبية وصفة بدون تُباع التي األدوية على هذا يسري ال   للدواء. ثمنًا دفعته مما %50 تسديد التأمين

   بها. يوصي أو
 

 إذا األمومة مخصصات الخطة هذه تقدم - الوالدة؟ بعد طفلي ورعاية حملي أجل من المدرسي الصحي التأمين خطة ستدفع هل 
 للمدرسة العودة عند مستمرة تغطية ولديك   الصيف فصل خالل تغطية اشتريت   إذا أو الجديدة التأمين بوثيقة التغطية بعد حملت  

 30 خالل طفلك   إلضافة مستشارك مراجعة )ي رجى إضافي قسط مقابل الوالدة بعد التغطية طفلك   يستحق  الخريف. فصل في
 الوالدة(. بعد يوًما

 
 رقم السؤال إجابة إلى الرجوع ي رجى - %؟100 بنسبة تغطية على أحصل لكي ،الشبكة في الموجودين األطباء أعرف كيف 

 بمخصصات خاصة الخدمات أن طالما دفعها يمكن التكاليف من %100 نسبة أن االعتبار في تضع أن ي رجى كما  .1
 التأمين. وثيقة بموجب بالتغطية مشمولة

 
 إلى احتجت   إذا فعله يلزمني الذي ما بالتغطية. مشمولة ليست األعضاء زراعة عمليات أن على 2017-2016 خطة تنص 

 قادًرا كنت إذا أنه إال ،Firebird خطة في بالتغطية مشمولة غير األعضاء زراعة عمليات أن من بالرغم - ما؟ عضو زراعة
 معقولة بأسعار الرعاية قانون ةخط في التسجيل خيار لديك فإن المتحدة، الواليات في اإلقامة على

(Act Care Affordable) سوق خالل من HealthCare األعضاء. زراعة عمليات يغطي قد الذي 
 

 بت أو مرضت إذا  ضخمة طبية فاتورة عن مسؤوالً  سأكون هل جًدا، طويلة لفترة المستشفى في وأقمت   للغاية شديدة إصابة أ ص 
 دفع الخطة تواصل سوف ثمنها، دفعت التي الفترة عن التأمينية تغطيتك انتهاء وقت مستشفى في أقمت إذا - جًدا؟

 الخطة من مخصص أقصى إلى وصولك أو المستشفى، من خروجك وقت حتى أو أقصى، بحد يوًما 90 حتى المخصصات
   أقرب. أيهم دوالر، مليوني والبالغ

 
 
 

 بت أو بشدة مرضت إذا بي لالعتناء الحضور لوالدي/لوالدتي يمكن هل  إضافية خدمات الخطة تشمل - بالغة؟ إصابة أ ص 
رافق لمخصصات  الخدمات تقديم يتم  .أيام 7 من ألكثر المستشفى في إقامتك حالة في األسرة أفراد أحد أو صديقًا كان إذا الم 

 الترتيبات كل تتم أن ويجب ،America Assist شريك Services Emergency Scholastic (SES،) بواسطة
 التكاليف تسديد يتم فلن بأنفسكم، الترتيبات بعمل أسرتك أو أنت قمت إذا  الخدمات. هذه من االستفادة قبل SES بواسطة

 لكم.

http://www.fiig-insurance.com/


 بت تأميني رسوم دفع بدون الصيف هذا سنة ربع عطلة أخذت إذا لي سيحدث الذي ما  هذه خالل حامالً  أصبحت   أو وأ ص 

 إصابة أو مرض بأي الخاص مسبقًا الموجود للشرط الصيف، فصل تغطية شراء عدم يختارون طالب أي سيخضع -  الفترة؟

 سيتعين أيًضا،  الخريف. فصل في تسجيلهم إعادة عند الصيف، فصل خالل منها عالجهم ويتم لها يتعرضون قد أو حاليًا لديهم

 التأمين. وثيقة في مسبقًا الموجود الشرط استيفاء يعيد أن التأمين، وثيقة عام خالل تغطية غياب فترات أي لديه طالب أي على
 

 مستحقة ستكون الخريف، فصل في التغطية وتواصل الصيف لفصل التغطية مقابل دفعت حامل طالبة أي هذا، على عالوة

 تكون لن لخريف،ا فصل في التسجيل وتعيد الصيف فصل خالل تغطية لديها ليس طالبة أي  األمومة/الوالدة. لمخصصات

 الخريف. فصل صفوف بدء تاريخ قبل لديها الحمل حدث إذا أمومة مخصصات ألي مستحقة
 

 12 الـ الزيارات كامل استنفدت إذا تقريبًا أدفع أن يلزمني كم  مدلك. أو يدوي معالج لرؤية وأحتاج شديد ظهر ألم من أعاني 
 الخدمة. مقدم حسب الخدمات من األنواع هذه تكلفة تختلف - الخطة؟ لسنة

 
 االنتظار فترة تسري هل ،2016 الخريف فصل من بدًءا المدرسة هذه إلى أخرى مدرسة من للتحويل يخطط صديقي كان إذا 

 داخل مدرسة من بالتحويل يقوم صديقك كان إذا - صديقي؟ على الوجود مسبقة للحاالت والمخصصة شهور 3 البالغة
 للحاالت والمخصصة شهور 3 البالغة االنتظار لفترة يخضع فلن الصيف، صلف تغطية اشترى وقد Firebird مجموعة
ل كان إذا إما  الوجود. مسبقة  البالغة االنتظار لفترة يخضع فسوف ،Firebird مجموعة ضمن ليست أخرى مدرسة من ي حو  

 الوجود. مسبقة للحاالت والمخصصة شهور 3
 

 
 

  الرقم على Group Insurance Firebird بـ االتصال يُرجى  المعلومات؟ من مزيًدا تحتاج أو أسئلة لديك هل
 اإللكتروني: البريد عبر راسلنا أو )أوريجون( 503-729-7447)واشنطن(/ 8550-909-206

insurance.com-admin@fiig 
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