
العماني�ن الدارس�ن ع�� نفقة وزارة التعليم العا�� والذين لد��م تأم�ن ص�� أعزائنا الطلبھ 

  عن طر�ق امل�حقيھ الثقافيھ

غرفة الطوارئ �حاالت إستخدام ��  الطلبة افراط  الينا من شركة التأم�نمن خالل التقر�ر املقدم و لوحظ باالونة االخ��ه 

 �ا� 2018 يرينا (من املاضية األشهر الثالث خاللز�ارة لغرفة الطوارئ  177ان هناك حيث ب�ن التقر�ر ، ال �ستد�� ذلك

  عاديھ�انت ف با�� ا�حاالتاما  ، إستدعت استخدام غرفة الطوارئ  فقطم��ا ار�ع حاالت حيث ب�ن التقر�ر ان  )2018مارس 

 تقرر ما ي��: لذاامل�حقيھ  تدفعهاعليھ ارتفاع قيمة فاتورة التأم�ن الص�� ال�ي  ترتبمما 

اذا الطالب  يدفعهادوالر  100من  البد دوالر 200رفع مبلغ ز�ارة غرفة الطوارئ ا�� سيتم   2018من شهر مايو ابتداًء  .1

(اي ان يذكر �� تقر�ر سر�ر املستشفى واستخدامف��ا املبيت حالة الطالب �ستلزم ز�ارة غرفة الطوارئ أو كن لم ي

هذا املبلغ مباشرة اثناء ز�ارة الطالب لغرفة الطوارئ ولن يدفع  الطبيب ضرورة البقاء �� املستشفى لالسباب الطارئة ) 

قابل غ�� وهو هذا املبلغ الحقا يتوجب ع�� الطالب دفع عنوان الطالب ا�� ��سل فاتوره من قبل املستشفى سوإنما 

  .من قبل امل�حقيھ للتعو�ض

إذ أن تراكم هذه البالغ ، ألي مسؤولية قانونية مه�عرضلضمان عدم لذا يجب ع�� الطلبة اإلل��ام بدفع هذه املبالغ  .2

 SEVISوال�ي سوف تضع اشارة �� ملفكم األلك��و�ي   Collection Agencyسوف يدفع شركة التأم�ن ا�� ال�جوء ا�� 

Record     للواليات  او ح�ى �عد التخرج عند طلب ف��ة، ا�� مقاعد الدراسةمما قد يدفع سلطات ال�جرة ا�� منع عودتكم

 . للسياحة او الدراسة او مزاولة االعمال او حضور املؤتمراتسواء  ألي غرض �اناملتحدة 

 قبل الذهاب لغرف  Urgent Care Centersمراجعة العيادات واالطباء ومراكز العناية العاجلة ع�� جميع الطلبة   .3
ً
أوال

، حادث سيارة ( مثل�حاالت الطارئھ جدا ا تقتصر ع�� مراجعات غرف الطوارئ إن  إذ،  Emergency Room الطوارئ 

 )يم ا�حالةيالطبيب الذي سوف يقوم بتقيصنفها وا�حاالت ال�ي حاالت الغرق واالختناق ا�حوادث، ن�ف حاد �سبب ال

 نلسوف امل�حقية حيث ان ، مع االخذ بنظر االعتبار ان ع�� الطالب تزو�د الطبيب بجميع املعلومات �ش�ل �حيح

 ز�حيحالغ�� و لالستخدام العشوائي  �عوض عن ز�ارة غرفة الطوارئ 

ومع توضيح ئ الذين استخدموا غرفة الطوار د امل�حقية بتقر�ر شهري يو�ح اسماء الطلبة ���وبشركة التأم�ن ستقوم  .4

 ي��اوحستقطاع مبلغ للبدأ بإبرفع مواضيع الطلبة ا�� الوزاره لتقوم امل�حقية  دون وجھ حق اولئك الذين استخدموها 

الطلبة الذين استخدموا غرفة الطوارئ لغ�� االمور الطارئة وذلك اعتبارا حسابات ) من دوالر 10000$ا��  $1000(من 

 . 2018من بداية شهر مايو 

 . brandالــ وليس  Generic Drugsاالدو�ھ  ھل يصفاعالم الطبيب بان  البع�� الط  .5

غرفة  املرضية �ستد�� ضرورة استخدام  اومعرفة اذا �انت حال��م�� تحديد لطلبة الذين يجدون صعو�ھ بالنسبة ل .6

الرقم الذي  ع��واالتصال أ�عليمات النشرة املرفقھ  اتباعو  Cigna Wellbeing Applicationتطبيق  تحميلير��  ، الطوارئ 

 إن �انيقرر سالذي الهاتف وهو  من خاللوطلب التحدث مباشرة مع الطبيب وعرض ا�حالة عليھ �� التطبيق يظهر 

 Urgent Care Centersمراكز العناية العاجلھ الذهاب ا�� و�ن�ح �شدة ، طوارئ ال الذهاب ا�� غرفة �ميتوجب عل�



واالستفسار عن ا�خدمات ال�حية ال�ي توفرها تلك املراكز قبل الذهاب ا�� املستشفيات وغرف ساعھ  24ال�ي تفتح 

 أن اإلتصال لطلب هذه املعلومات  مجا�ي ولن يتطلب الطوارئ 
ً
 اضافية. اي مبالغدفع ، علما

 ع�� الرابط التا�� علوماتية من خالل الشبكة امل يبانقر ع�� الرابط ادناه الذي يحتوي ع�� فيديو يو�ح الية التواصل مع الطب .7

https://sahouri.wistia.com/medias/suo9kz0xxc. 

8. Global Telehealth: Talk to a Doctor anytime, from anywhere. 

• Download Cigna Wellbeing Application from Google Play or App Store. 

• Sign in with your same username and password from Cigna Envoy App. 

• Schedule Call or Video Call with a Doctor on the same day.  

• Request an Arabic Speaking specialist for follow up appointment if needed.  

When to use Telehealth: 

• Instead of Urgent Care: For non-emergency health issues ranging from acute conditions to complex chronic 

conditions. 

• Non-emergency pediatric care 

• Prescriptions for common health concerns, when medically necessary 

• Treating medical conditions like fever, rash, pain and more 

• Making preparations for an upcoming consultation  

• Discussing a medication plan and potential side effects 

مراكز لعناية ع�� الطالب االتصال ع�� الرقم املوجود خلف بطاقة التأم�ن ا�خاص ب، أخرى  لإلجابة ع�� اي إستفسارت .9

او االتصال ع��  oman@sahouri.comاو ارسال ايميل ا��  7/24ال�ي تفتح   CentersUrgent Careالعاجلھ 

 مساء 5صباحا وح�ى  8من الساعھ   703.883.0500هاتف
ً
�� امل�حقية ع�� او التواصل مع االستاذ شمس الدين  ا

 shams@omani.info ھايميلع�� او  33تحو�لھ  5712-722-0000 هاتف ال

 ستوجھ امل�حقية  .10
ً
تأجيل اي مادة امتحانية وليس لالغراض ال�ي كحجة لخدم غرفة الطوارئ تل�ل طالب �سأنذارا

 . استخدم غرفة الطوارئ  �ستوجب

والتي   oman@sahouri.comواعادة ارسالها ا�� ال��يد االك��و�ي  HIPAA Formيجب ع�� جميع الطلبة �عبئة استمارة  .11
 تجدونھا في المرفق

 2018-2017من املوقع االلك��و�ي لشركة التأم�ن للسنھ اال�اديميھ  الص��التأم�ن بطاقة استخراج  عند مالحظة هامھ

من قبل امل�حقية. ومن الضروري �عبئة  أن لديكم تأم�ن ص��ا�خدمات ال�حية با�جامعة إلثبات  مركزالرجاء عرضها ع�� 

تحمل الطالب لضمان عدم   )Insurance Wavier(التأم�ن الص�� ل�جامعة الت�جيل �� اي مستندات مطلو�ة لإلعفاء من 

 ي مبالغ ��ذا ا�خصوص ال��ا من مسؤولية الطالبدفع أامل�حقية غ�� مسؤولة عن ألن لتأم�ن الص�� ل�جامعة لدفع مبالغ 

https://sahouri.wistia.com/medias/suo9kz0xxc
mailto:oman@sahouri.com
mailto:shams@omani.info
https://docs.wixstatic.com/ugd/0b0f1b_ff6cd0fde6dc4320a4d2cb9aa1abd1c2.pdf
mailto:oman@sahouri.com


كما و�جب ع�� الطالب عمل  ،  ت�جيل للفصل الدرا��يال الذي سوف �عيقع�� حساب الطالب  Holdلضمان عدم وجود 

Insurance Wavier فصل درا��ي �� �ل. 

وعدم االحساس باملسؤولية ال�حية املتوفرة لهم نرجو من جميع الطلبة االخذ �ع�ن االعتبار ان سوء استخدام ا�خدمات  

االفراط �� التجاوزات عند استخدام هذه ا�خدمات ا�خارج ، و مهمة املبتعث �� تجاه هذه ا�خدمات ال�ي ��دف ا�� �سهيل 

 بو�� الكث�� من املبالغ ست�لف السلطنة 
ً
  .�امل ومسؤولية ل�حفاظ هذه األمانةلذا يجب أن �عمل جميعا

 مع تمنيا�ي لكم بال�حھ والعافيھ 

     

 
 

ط تحميل املرفقاترواب  

 Arabic –Telehealth FAQ  

 English –Telehealth FAQ  

 HIPAA FORM 
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