
 األسئلة المتكررة
 

 

ن الصحي الدولي للطالب؟ ي التأمي 
ن
ك ف  كيف أشتر

 

 
ن الصحي الدولي للطالب عند  ي خطة التأمي 

ن
ك ف تشتر

اكك  ي الفصول الدراسية. يتم تسجيل اشتر
ن
التسجيل ف
ي 
ن
ويحق لك  تغطية الطالب فقط/رب  ع سنوية. تلقائًيا ف

ن إل  اختيار التغطية السنوية أو إضافة زوج أو معالي 
ي ذلك الوقت. 

ن
 تغطيتك ف

 
 ةلجمعة الثالثة من كل رب  ع سنأمامك حتر امالحظة: 

ن الصحي الدولي للطالب الخاصة  ي خطة التأمي 
ن
إلجراء تغيت  ف

 بك. 
 

ن الصحي الدولي  ما المبلغ الذي تغطيه خطة التأمي 
 للطالب؟

 
قدم معظم الخدمات بتغطية بنسبة 

ُ
ي العيادات داخل الشبكة، ت

ن
ف
دوالر.  100% بعد أن تدفع مبلغ الخصم رب  ع السنوي الذي يبلغ 75

، تحصل عىل تغطية بنسبة عندما تذهب إل  عيادة الحرم الجامعي
 % )يتم اإلعفاء من الخصم رب  ع السنوي(. 75

 
؟ ي
 متر تبدأ تغطيتر

 التغطية فترة  السنة ربع
  يناير 5 - سبتمبر 1 الخريف

  مارس 29 - يناير 6  الشتاء
  يونيو 21 - مارس 30 الربيع

  أغسطس 31 - يونيو 22 الصيف
 31 - شراؤه تم الذي السنة ربع السنوي

  أغسطس
 

 
 إل أين أتجه لرؤية طبيب؟

 
توجه إل عيادة داخل الشبكة لتحصل عىل أفضل مستوى من 

ي منطقتك عىل 
ن
التغطية. يمكنك البحث عن عيادات داخل الشبكة ف

ي أدناه.  LifeWiseموقع 
ونن اإللكتر

https://student.lifewiseac.com/uw/ship 
 

كما نوصي باالتصال بالعيادة أو مقدم الخدمة قبل الزيارة للتأكد 
 . Lifewiseخدمة داخل شبكة من أنهما مقدما 

 

ن الصحي الدولي للطالب؟  ما تكلفة خطة التأمي 
 

ن الصحي الدولي للطالب  ي خطة التأمي 
ن
ن ف دوالًرا   385يبلغ قسط التأمي 

. تكلفة التغطية السنوية هي 2020-2019للعام األكاديمي  كل رب  ع سنة

ي العدد اإلجمالي ألرباع 
ن
وب ف ن رب  ع السنوي مضن ببساطة قسط التأمي 

 السنة ضمن التغطية. 
 

ن الصحي الدولي  ي تغطيها خطة التأمي 
ما الخدمات التر

 للطالب بالكامل؟
 

ن الصحي الدولي للطالب الخدمات  ، الوقائية بالكاملتغطي خطة التأمي 
وس الورم  مثل الفحوصات الطبية/السنوية والكثت  من اللقاحات مثل فت 
وس  اء، واإلنفلونزا، وفت  ي، ولقاح الحصبة والنكاف والحمت  الُحليمي البشر

يا  A/Bااللتهاب الكبدي  ، ولقاح التيتانوس والدفتر ي
وااللتهاب السحان 

ي 
ن
 الشبكة.  عيادة داخلوالسعال الديكي عند تقديمهم ف

 
 

ن الصحي الدولي للطالب رعاية  هل تغطي خطة التأمي 
 األسنان؟

 

ن الصحي الدولي للطالب الفحوصات  نعم. تغطي خطة التأمي 
س  ميمية وخلع ضن الروتينية وعمليات التنظيف والرعاية التر

بعد أن تدفع مبلغ  دوالر لكل سنة خطة 1500العقل حتر 
 دوالًرا.  25خصمك السنوي البالغ 

 
 

ن الصحي الدولي للطالب رعاية  هل تغطي خطة التأمي 
 اإلبصار؟

 

ن حتر نعم. تغطي خط ن الصحي الدولي للطالب فحص العي   150ة التأمي 
دوالًرا لكل سنة خطة. كما تشمل التغطية مستلزمات عالج النظر 

ي  150)إطارات النظارات أو العدسات الالصقة( حتر 
ن
دوالًرا لكل سنة ف

ا. 
ً
 الخطة أيض

 

ي التغطية إذا ذهبت إل طبيب ال يتبع 
هل تشملتن
 الشبكة؟

 

% بعد أن تدفع مبلغ 60التغطية معظم الخدمات بنسبة نعم. تشمل 
دوالر. إال أننا دائًما ما ننصح الطالب  100خصمك رب  ع السنوي البالغ 

 بالذهاب إل مقدمي خدمات داخل الشبكة قدر اإلمكان. 
 

 

ن الصحي الدولي للطالب زيارات  هل تغطي خطة التأمي 
 قسم الطوارئ؟

 

ن الصحي الد % 75ولي للطالب نسبة نعم. تغطي خطة التأمي 
ي الدفع البالغة 

ن
دوالر  100بعد أن تدفع حصتك من المشاركة ف

 . 100ومبلغ الخصم السنوي البالغ 
 إال إذا كان األمر يهدد حياتك. ال تذهب إل قسم الطوارئ مالحظة: 

بالنسبة إل المشكالت الصحية العادية، اذهب إل رعاية عاجلة داخل 
. الشبكة أو عيادة الحرم ال  جامعي

ن الصحي  ي من متطلبات خطة التأمي 
 
هل يمكن إعفائ
 الدولي للطالب؟

 
ي الرابط أدناه، فإنك 

ن
إذا كنت ضمن إحدى الفئات المذكورة ف

تتأهل للحصول عىل إعفاء فقط. لمزيد من المعلومات، اذهب 
 إل الموقع: 

insurance-iss.washington.edu/health 
 

 

؟ ن  كيف أحصل عىل بطاقة تأمي 
 

 
يد بعد  ن إليك عتر التر من بداية أسابيع  3-2يتم إرسال بطاقة تأمي 

 التغطية. 
 

 
إذا فقدت بطاقتك أو لم تحصل عليها، فاتصل بمكتب خطة 

ي 
ونن يد اإللكتر ن الصحي الدولي للطالب عىل التر التأمي 

stdins@uw.edu  أو اطلب بطاقة جديدة من حسابك عىل
 .  Lifewiseبوابة 

 

 

 كم أدفع مقابل الدواء؟
 

اء دواء من   صيدلية داخل الشبكة، تدفع: عند شر
 

 دوالر مقابل األدوية الوقائية 0
 دوالًرا مقابل األدوية العامة 20
 دوالًرا مقابل األدوية ذات العالمة التجارية 30
 دوالًرا مقابل األدوية غت  المركبة 45
 دوالًرا بحد أقىص( 150% مقابل األدوية المتخصصة )حتر 50

 

 إل الطبيب؟ما الذي يحدث بعد أن أذهب 
 

ا للمزاياستتلقر 
ً
ح يد يذكر تفاصيل زيارتك للعيادة وما  شر عتر التر

ن الصحي الدولي للطالب بتغطيته. ثم ستتلقر  تكفلت خطة التأمي 
يد عادة( بأي مبلغ  فاتورة منفصلة من عيادة األطباء )عتر التر

تتحمل المسؤولية عنه، ثم يمكنك عندها اتباع التعليمات الواردة 
 لفاتورة لتقديم الدفع. عىل ا

 

ي العثور عىل قائمة بكل المزايا 
أين يمكنتن

ن الصحي الدولي للطالب؟  ضمن خطة التأمي 
 

ي كتيب المزايا لعام 
ن
يمكنك العثور عىل قائمة كاملة بمزاياك ف

.  LifeWiseالموجود عىل موقع  2019-2020 ي
ونن  اإللكتر
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تغطية للعالج الطبيعي والمعالجة هل أحصل عىل 
 اليدوية والعالج بالوخز؟

 

زيارة عالج طبيعي لكل  25نعم!  تحصل عىل 
 سنة خطة. 

زيارات  10تقتض رعاية المعالجة اليدوية عىل 
 . لكل سنة خطة

زيارة  12تقتض رعاية العالج بالوخز عىل 
 . لكل سنة خطة

 

ن الصحي الدولي  هل تغطي خطة التأمي 
 للطالب خدمات الصحة النفسية؟

 
ي 10نعم!  أنت تدفع نسبة قدرها 

ن
% كمشاركة ف
الدفع مقابل الزيارات الفردية وزيارات العالج 
الجماعي داخل الخطة. ال يوجد مبلغ خصم 

 مقابل الزيارات داخل الشبكة. 
 

كما أن كل حرم جامعي لجامعة واشنطن يتضمن مركز 
ة األجل  ا. استشارات يقدم استشارات قصت 

ً
 مجان

 

 مرسد المصطلحات
 

ي الدفع : 
ن
مبلغ ثابت تدفعه أنت مقابل الخدمات  المشاركة ف

ي تشملها التغطية، وذلك عندما تحصل عىل الخدمة 
التر

 عادة. 
 

عاية :المبلغ المستحق عليك لخدمات الر  مبلغ الخصم
ي الدفع. 

ن
 الصحية قبل أن يبدأ تأمينك ف

 
ي الشبكة: 

ن
مقدم رعاية صحية متعاقد مع مقدم الخدمة ف

كة  ن لتقديم الرعاية بسعر مخفض.  Lifewiseشر  للتأمي 
 

 : ن المبلغ الذي تدفعه مقابل تغطيتك  قسط التأمي 
 الطبية. 

 
ي تتلقاها للوقاية من حاالت الخدمات الوقائية: 

الرعاية التر
 التعب أو األمراض والحفاظ عىل صحتك. 

 
ح المزايا ن  شر كة التأمي  ي دفعت شر

ن الخدمات الطبية التر يبي 
 مقابلها. 

 هل لديك أسئلة أخرى؟
 

ي مكتب 
ن
ن الصحي الدولي للطالب ف يقع مكتب برنامج التأمي 

Health Promotion  داخل مركزHall Health (187B عندما .)
. Hall Healthتدخل إل مركز  ن  ، فإنه أول مكتب عىل اليمي 

 
ي عىل العنوان 

ونن يد اإللكتر أو  stdins@uw.eduراسلنا عتر التر
 . 6202-543-206 اتصل بنا عىل الرقم

 

 

 
 

 
لمعرفة الطريق إل مركز 

Hall Health  عىل
 تطبيق خرائط جوجل: 

 

 
 

 
 

خطة التأمين الصحي الدولي للطالب 

(ISHIP) 
 

 

 جامعة واشنطن
 

2019 - 2020 
 
 

 إدارة
 

 
 

 
http͗ /ͬwww.iship.washington.edu 

 

 
 

ونية:  LifeWiseبوابة   اإللكتر
 

https://student.lifewiseac.com/uw/ship 

 ضوئيًا امسحني
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