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  بلط ةرامتسا
 ةیلاملا ةدعاسملا
 
AdventHealth KL دعاسHس بلطلا اذه لام@إ نإ :نمثلا ةضفخم وأ ة9ناجملا ة&اعرلا 1ع لصحت نأ نكم& :مهم

M اذإ ام د&دحت Oكنكم& نا 
KL دعاس` نأ نكم& M̂_لا ىرخألا ةماعلا جماWXلا وأ ةضفخملا وأ ة9ناجملا تامدخلا نم ةدافتسالا

M ت عفدcةصاخلا ة9حصلا ة&اعرلا ف9لا fرُي .كjX 
KL جردملا ناونعلا lإ بلطلا اذه م&دقت

M عتلا ةلاسرلاpqة9ف. 
 
 مقر رفاوت مزل& ،كلذ عمو .ةضفخملا وأ ة9ناجملا ة&اعرلا نم ةدافتسالل لهأتت M~ل M{امتجا نامض مقر دوجو مزل& ال هنإف ،stLمأت ك&دل نك& مل اذإ

KL امf ،ةماعلا جماWXلا ضع�ل M{امتجا نامض
M كلذ Medicaid. فوت مزل& الWt امتجا نامض مقر}M، س دوجو ن�لوHدعاس AdventHealth KL

M 
 عضو مت بلطلاf ةلئسأ يأ نع )كتباجإ مدع وأ( كتباج�ب بلطلا ةج�9ن رثأتت نل .ال مأ ةماع جمارب يأ نم ةدافتسالل ًالهؤم تنك اذإ ام د&دحت

  .اهيلع "يرا9تخا" ةمالع
  

�Lو_�Wلإلا دWXqلا وأ دWXqلا WXع وأ ا9ًصخش l AdventHealthإ اهم&دقتو ةرامتسالا ەذه لام@إ jXرُي
M ةدافتسالل بلط م&دقت لجأ نم ،س�افلا وأ 

KL ةضفخملا وأ ة9ناجملا ة&اعرلا نم
M نكمم تقو ع�أ fرات دعqإ لصت ةدمل ك�لط ل�قنس .ةمدخلا خــــl 240 اًموي fباسح فشك لوأ لاسرإ دع 

KL ة ¡لطملا تامولعملا لWt Oفوت لجأ نم ة9ن نسحf اًدهج تلذf كنأf رقت بلطلا اذهل كم&دقت و كنإ .كتياعرب قلعتم
M ةدعاسمل بلطلا 

AdventHealth KL
M ملا اذإ ام د&دحتpqض Oاذإ .ال مأ ة9لاملا ةدعاسملا 1ع لوصحلل ًالهؤم نا Oبلطلا م&دقت ة9لمع لوح ةلئسأ يأ ك&دل تنا، 

KL ة9لاملا تاراش�سالا مسقf لاصتالا كناcم�بف
M AdventHealth طلp0600-652-844 مقرلا 1ع فواخملا وأ ةلئسألا ح. 

 
 lإ L̈ش�سملاf ة9لاملا ةدعاسملا ة9لمع وأ مهيلع نمؤملا Wtغ L¦رملل مصخلا بلط ة9لمعf ةقلعتملا فواخملا وأ ىواcشلا نع غالfإلا نكم&
�Lاجملا نخاسلا طخلا .يونيلإ ة&الوب ماعلا بئانلل عباتلا ة9حصلا ة&اعرلا بتكم

M فتاهلا( 1-877-305-5145 وه ة9حصلا ة&اعرلا بتكمل  
  .)³M 3013-964-800-1نلا
 

 ض,+ملا تامولعم
YZ يدرف رطس يأ Sع قبطني ال راPخلا ناM اذإ "قبطني ال" DEخا .لوقحلا عيمج ةئبعت بج4و ،ةحضاو فورح- ة-ات*لا &%رُي(

 )بلطلا ]

   باسحلا مقر   خــــ4راتلا

       )ةلئاعلا مساو لوألا( مسالا
    

      فتاهلا مقر    ةPعامتجالا ةلاحلا   دالPملا خــــ4رات

 )FTM( ركذ zإ tuنأxاPًسkج لوحتم لجرxاPًسkج رباع لجر ☐   tuنأ ☐   اًركذ ☐ :كسفن &Dتعت تنأ – ةPسkجلا ةj4هلا - يراPتخا

 tuنألاو ركذلا ]�وهفم عم اً�ح قباطم ~DغxةPسkجلا ةj4هلا رُح ☐   (tu )MTFنأ zإ ركذxاPًسkج ةلوحتم ةأرماxاPًسkج ةرباع ةأرما ☐

  ةPسkجلا ةj4هلا نم )ىرخأ وأ( ةPفاضإ ةئف ☐

YZ هجاردإ مت يذلا سkجلا ام :ةPسkجلا ةj4هلا - يراPتخا
YZ كدالPم ةداهش ]

  tuنأ ☐   ركذ ☐ : ؟لصألا ]

�4�Eفأ لصأ نم ]��4مأ وأ ة���لا رمسأ ☐   ضPبأ ☐ :قرعلا - يراPتخا
�Zا-ا� ☐   ]tZيبلف ☐   ]tZيص ☐   يويسأ يدنه ☐   Z~�يلصألا ا�سالأ نا�س نم وأ ]��4مأ يدنه ☐   ]

  يروك ☐   ]

 ىرخألا ئداهلا طPحملا رزج نا�س نم ☐   اوماس نا�س نم ☐   وروماشلا بعش وأ ماوغ نا�س نم ☐   Z~�يلصألا ياواه نا�س نم ☐  قبس ام ~Dغ يويسأ ☐   ]�انت�يف ☐

�Zا سه لصأ نم ☐ :ةkPثإلا – يراPتخا
�Zا سإ وأ ]tZيتال وأ ]

�Zا سه لصأ نم ☐   ]&�وك☐  ]�4روتروب ☐  ونا�Pش وأ ]�Pسكم ]��4مأ وأ ]�Pسكم ☐   ]
�Zا سإ ]tZيتال وأ ]

  رخآ ]

YZ ةD~Z4لجنإلا فالخ- ىرخأ ةغل ثدحتت له - ةغللا – يراPتخا
 ال ☐   معن ☐ :؟لDZZملا ]

 _______________________________________________________:؟اهثدحتت ةغل يأف ،معن ة-اجإلا تناM اذإ
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   يدD&4لا زمرلا   ة�الولا    ةنيدملا     ةلسارملا ناونع

          ̈]امتجالا نامضلا مقر - يراPتخا

   ةPفPظولا ةلاحلا      فPظوتلا ةهج
     

     فPظوتلا ةهج فتاه مقر

 
;:وناقلا 67ولا تامولعم5لوؤسملا فرطلا تامولعم

7 
غراف مسقلا اذه كرتاف ،لوؤسملا فرطلا هسفن وه ەالعأ همسا دراولا ض�4ملا ناM اذإ(

ً
 ).ا

          )ةلئاعلا مساو لوألا( مسالا

     فتاهلا مقر    ةPعامتجالا ةلاحلا   دالPملا خــــ4رات
  يدD&4لا زمرلا   ة�الولا    ةنيدملا     ةلسارملا ناونع
         )يراPتخا( ̈]امتجالا نامضلا مقر
   ةPفPظولا ةلاحلا      فPظوتلا ةهج

    

 
 لوؤسملا فرطلا ةجوز 5 جوز تامولعم
 ).ض�4ملل ةجوزلاxجوزلا تامولعم ةئبعتب مقف ،لوؤسملا فرطلا هسفن وه ض�4ملا ناM اذإ(

          )ةلئاعلا مساو لوألا( مسالا

     فتاهلا مقر    ةPعامتجالا ةلاحلا   دالPملا خــــ4رات
  يدD&4لا زمرلا   ة�الولا    ةنيدملا     ةلسارملا ناونع
         )يراPتخا( ̈]امتجالا نامضلا مقر
   ةPفPظولا ةلاحلا      فPظوتلا ةهج

    

      فPظوتلا ةهج فتاه مقر
 

 لوؤسملا فرطلا مهلوعG نيذلا صاخشألا
 ).ض�4ملل ةجوزلاxجوزلا تامولعم ةئبعتب مقف ،لوؤسملا فرطلا هسفن وه ض�4ملا ناM اذإ(

   لوؤسملا فرطلا- ةلصلا   دالPملا خــــ4رات   مسالا
   لوؤسملا فرطلا- ةلصلا   دالPملا خــــ4رات   مسالا
   لوؤسملا فرطلا- ةلصلا   دالPملا خــــ4رات   مسالا
   لوؤسملا فرطلا- ةلصلا   دالPملا خــــ4رات   مسالا

YZ نوش±ع� نيذلا لافطألاو Z~�غلا لا صاخشألا ددع
  لDZZملا ]
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 يرهشلا لخدلا
YZ غل ملا لخدأ .رالودلا- ەاندأ ةدراولا́ انعلا نم �نع ل³ل غلا ملا لخدأ(

).اهنم ل³ل رهشلا ]

 لخد   بلطلا مدقمل بسµكملا لخدلا

 تازاPتما   بلطلا مدقم ةجوزxجوز

 نم لخدلا   ̈]امتجالا نامضلا

 لخد   دعاقتلاxشاعملا

 تاضj4عت   ةقاعإلا

 تاضj4عت   ةلاط لا

 نم لخدلا   لامعلا

    حا̧رألاxدئاوفلا

 ةقفنلا   اهيقلت متي ]tEلا لفطلا ةلاعإ

 لخدلا   اهيقلت متي ]tEلا

 مئاسق   تا³لتمملا ~Dجأت نم

 تاع4زوت   ماعطلا

 كلذ ~Dغ   اهيقلت متي ]tEلا لاومألا

 ]zامجإ   لخدلا رداصم نم

  $ رالودلا- يرهشلا لخدلا

 

 ة,+هشلا ةشPعملا تاقفن
YZ حضوم وه امM ةPلاملا ةدعاسملا نم ةدافتسالل Z~�لهؤم مهنأ ضDEفُ� نيذلا Z«رملا

.مسقلا اذه لامM¾ب Z~�بلاطم اوس±ل AdventHealth ـل ةPلاملا ةدعاسملا ةساPس ]

قفارملا  راج�إلا x نهرلا

 فتاهلا  

Z«رألا طخلا(
 فتاهلا   )]

   يولخلا
 طخ  ماعطلاxةلاق لا

 تاعوفدم   زافلتلل ̈]انصلا رمقلاxتنDEنإلاxل-ا³لا

 ة�اعر   ةراPسلا

   لافطألا

 تاقاط-   ةقفنلاxلافطألا ة�اعر

 ~Dتاوف   نامتئالا

 Z~�مأت   تاPفشµسملاxءا طألا

 Z~�مأتلا   تا كرملاxةراPسلا

 Z~�مأتلا   تا³لتمملاxلDZZملا Sع

 Z~�مأتلا   ]Àصلاt&[xطلا

 تاقفنلا   ةاPحلا Sع

 ]zامجإ   ىرخألا ة�4هشلا

  $ رالودلا- ة�4هشلا تاقفنلا

 لوصألا

   ة4راجلا تا-اسحلاD~xفوتلاxدقنلا تا-اسح
  عاد�إلا)تاداهش( ةداهشxتارامثµسالاxتادنسلاxمهسألا
   ةj4ناثلا نÃاسملاxىرخألا تاراقعلا
   ةPهيفDEلا تا كرملاxة4رانلا تاجاردلاxبÃارملا
   ةPساسألا ~Dغ تا كرملاxاهعPمجتب ةاوهلا موق� ]tEلا تا كرملا
 نرملا قافنإلا باسحxةPحصلا تارخدملل ة كرم

 
  

 

YZ ةدوجوملا تامولعملا نأ رقأ .ةPجراخلا نامتئالا ر4راقت دادعإ تالاMو نم تامولعم Sع لوصحلا- ADVENTHEALTH ـل ́حأ
 مدقتأس .]Äلع بسح ةمPلسو ةحPحص بلطلا اذه ]

YZ ةدعاسملل اهل ًالهؤم نوÃأ دق ةPلحم وأ ةPلاردPف ةدعاسم وأ ة�الولا نم ةدعاسم يأ Sع لوصحلل بلط-
 تامولعملا نم قحتت دق ADVENTHEALTH نأ كردأ .ةPبطلا ي~Dتاوف عفد ]

YZ اه~Dفوت متي ]tEلا تامولعملا ةقد نم ققحتلا لجأ نم ةPجراخلا تاهجلا- لاصتالا- ADVENTHEALTH ـل حّ´أو ،اه~Dفوتب موقأ ]tEلا
 ~Dفوتب تمق اذإ ]tZنأ مهفأ كدرا, .بلطلا اذه ]

YZ ملع نع ةحPحص ~Dغ تامولعم
 ةروتافلا عفد نع ًالوؤسم نوÃأسو ،اهيلع لصحأ ةPلام ةدعاسم يأ ءاغلإ متي نأ نكم4و ،ةPلاملا ةدعاسملا Sع لوصحلل ًالهؤم نوÃأ نلف ،بلطلا اذه ]

  .)~Dتاوفلا(
 
 

   بلطلا مدقم عيقوت

   خــــ4راتلا  

 

  تاقSلعتلا
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 معدلا باطخ
   ض,+ملل باسحلا مقرWX75طلا لجسلا مقر

 

   معادلا مسا
 

   بلطلا مدقم5ض,+ملا^ ةلصلا
 

   معادلا ناونع
 

 :AdventHealth ةGانع
 

 وأ اًفSعض ًالخد lmلتي  )ض,+ملا مسا( نأ^ مeغال^إل مSeلإ لسرم باطخلا اذه
;u ەدعاسأ انأو لخد هل سPل

 يأ هSلع اًضورفم سPل وأ تاما;ymلالا لقأ الإ هSلع اًضورفم سPلو .اهب5ه^ ةصاخلا ةشPعملا تاقفن 7
 .7}اجت تاما;ymلا

 
 .�7لع بسح ةحSحص ةمدقملا تامولعملا نأ^ رقأ ،ناSبلا اذه �ع S~7قوت{و ،W;7نإ

 

     معادلا عيقوت

  خــــ,راتلا
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 :بلطلا مدقم5ض,+ملا يز,�ع

ةصاخو ،عيمجلل ةSصخش ةGاعر مGدقتل ةصصخم 7}و ،فطاعتلا �ع موقت AdventHealth نإ
ً

 انت;�yمو انتمهم نإ .اًجاSتحا ��yألا 
;u لثمتت

;u الإ ةSلاملا ةدعاسملا رفوتت ال .اناضرمل ةSلاملا ةدعاسملا �yفوت 7
 .ة,رو;�لا ةSبطلا ةGاعرلا تالاح نم اه�yغو ئراوطلا تالاح 7

;u انب كتقث �ع كركش�
 .ك^ ةصاخلا ةSحصلا ةGاعرلا تاجاSتحا مGدقتل كتلئاع{و ك^ ءانتعالا 7

 .باطخلا اذه لهاجت y��Xف ،كلذ ت�لط دق نكت مل اذإ .ك�لط انيقلت اننأل قفرملا ةSلاملا ةدعاسملا بلطو باطخلا اذه مSeلإ لسرن
;u ام^ ،;�¢هجولا ال¡ لام إ ءاجرلا

 تمتو ةSضاملا ةتسلا رهشألا لالخ اً�لط تلم أ دق تنك اذإ .هتداعإ ل�ق خــــ,راتلاو كعSقوت كلذ 7
;u عضن نل .دGدج بلط لام إ ¤إ جاتحت ال دق .كلذ^ انغال^إ y��Xف ،ةSلام ةدعاسم �ع لوصحلل هSلع ةقفاوملا

 قباس بلط يأ انرا�تعا 7
 .رهشأ ةتس زواجتي

 عم تشع وأ اًجو;ymم تنك اذإ .لخدلل تا�ثإ¡ ةSلاتلا ¦انعلا نم لقألا �ع دحاو �نع نم ةخس� مGدقت �Xري ،بلطلا بناج ¤إ
 ¦انعلا نم لقألا �ع دحاو نم ةخس� مGدقتب صخشلا اذه موقG نأ اًضGأ مزلG فوسف ،��yأ وأ رهشأ 6 ةدمل مهم رخآ صخش
 .بلطلا ةجلاعم انل ;Wسªت نأ ل�ق هلخد �ع لSلدك ةSلاتلا

 لمعلا بحاص نم بتار بوعك 3 ثدحأ نم خس� •

المع لمعت تنك اذإ( يونس WX7,;¦ رارقإ ثدحأ نم خس� •
ً

 )لوادجلا عيمج ;�¢مضتب مقف ،اًرح 

 دعاقتلا شاعم وأ5و 7امتجالا نامضلا حنم باطخ •

;u اًجردم اًع^ات بلطلا مدقم نا¡ اذإ ،67ولا وأ دلاولل �yخألا WX7,;�لا رارقإلا •
 67ولا وأ دلاولا^ صاخلا WX7,;�لا رارقإلا جذومن 7

 اًماع 25 نم لقأ ەرمع نا¡و

 ىرخألا لخدلا نم ققحتلا قئاثو •

 روهش 3 رخآ نع ةSف�ملا تا^اسحلا تاناSب نم خس� •

 ةلاط�لا تازاSتما لاصGإ نم ةروص •

;u شPعت تنك وأ ءاقدصألا وأ ةلئاعلا دارفأ نم ةدعاسملا lmلتت تنك اذإ
 لام إ �ع مهثح y��Xف ،ءاقدصألا وأ ةلئاعلا دارفأ عم ل;;yم 7

 كلذ دعاسPس ل^ .ك^ ةصاخلا ةSبطلا ةروتافلا عفد نع ;�¢لوؤسم كلذ مهلعجG نلو ."معدلا باطخ" مسا لمحG يذلا قفرملا جذومنلا
 جذومن ءلم ¤إ جاتحت نلف ،ءاقدصألاو ةلئاعلا نم ةدعاسم يأ lmلتت ال تنك اذإ .ةشPعملا تاقفن لمحت �ع كتردق ىدم راهظإ �ع
 .معدلا باطخ

.ةقحتسملا ة,+هشلا ة,ودألا5ةSنالدSصلاو ةSبطلا فSلاeتلا �ع لSلدك قئاثو مGدقت اًضGأ �Xرُي ،اy�ًخأ
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;u رظنلا ;Wسªي 7́ لخدلا تا�ثإ عم لمتكملا بلطلا مالتسا بجG هنأ ملعلا �Xرُي
 ةلما¶لا �yغ تا�لطلا ةجلاعم انيلع رذعتت .بلطلا 7

 .اهيف ت�لا وأ

;:وym·لإلا د,yXلا مادختسا^ تالاصتالا نأ ةاعارم �Xرُي
 هنإ الإ ،كلذ ثودح ةSلامتحا فعض نم مغرلا �ع .ةنمآ تسPل تنymنإلا yXع 7

;u اهنيمضتب موقت Wm7لا تامولعملا ضاymعا متي نأ لامتحا دجوي
;:وym·لإلا د,yXلا ةلاسر 7

 فالخ^ ىرخأ فارطأ لَ�ِق نم اهتءارقو 7
 .هSلإ اههيجوت متي يذلا صخشلا

 ةصاخ تامولعمو 7امتجالا نامضلا مقر �ع يوتحG بلطلا نأ مeح^ .ةنمآ اهئاق^ نم د�أتلاو ةSصخشلا كتامولعم ةGامح د,+ن اننإ
;:وym·لإلا د,yXلا yXع هلاسرإ مدع �ع كثحن اننإف ،ىرخأ

7. 
 

 :7¤اتلا ناونعلا ¤إ د,yXلا yXع هتعا�ط دع^ لمتكملا بلطلا لاسرإ �Xرُي
 

AdventHealth PFS 
Attention: Financial Assistance Department 

1000 Remington Blvd., Suite 110 
Bolingbrook, IL 60440 

 
 .2252-693-888 مقرلا �ع انيدل ;6رملا �7ثمم دحأ^ لاصتالا �Xرُي ،بلطلا اذه لوح ةلئسأ يأ كGدل تنا¡ اذإ

 
 ،تاSنمألا قرأ عم

 
 ;6رملل ةSلاملا تامدخلا

AdventHealth 
 


