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.          بكصالخاوضعلالیلدفيھممرییتغهاندأدتج
 رمبسبت 1 من اءاابتد LogistiCare طةساوب VNSNY CHOICE ب ةصاخلا لقنلا تاخدم ریفوت مسیت

 ةرشامب LogistiCare ـ ب كلاصات برتیبت امنق ،ةطبیلا دكعیاوم ىوإل من لكقنت لةودج لیھسلت .2020
 لىإ نالثنیا من ،ًءاسم 8 لىإ اًاحصب 8 ةعاسلا من ،)711: صينال فتھاال( ،4220-718-877-1 لىع
 .ةجمعلا

ً

 ىتح تالقنتلل. رمببتس 1 بعد أو يف ةبلوطملا تقالتنلل هالأع مقرلا لىعLogistiCare  ـ ب لاصالتا ىجیر
 رأم دیكل ناك ا ذإ. هادنأ مقرلا لىع VNSNY CHOICE ءاضأع تامدخب لاصتالا يف مرتسا س،طسغأ 31
 .انبكج من ءارجإ يأ ذاتخا مزلی ال  ذاوھ. اًائیقلت لھقن مسیتف ،مئاد نقل

  اكایزم من دفیستتل رارمتساب ىعسن نحون ،الن ةسبنلبا ةمھم بك ةصاخلا ةصحیلا ةایعرلا
 تكان ا ذإ. لةوھس كلب دكعیاوم لىإو من نقللا ىلع لوصحلا لكذ يف امب ،ناإلمكا درق جھد يأ ذلب ندو

 اھن ننح. هادنأ مقرلا لىع VNSNY CHOICE ءاضأع تامدبخ لصاتف ،تاراسفستا أو ةلئسأ ةیأ دیكل
 .ةدعاسلمل

 ،لك ا ًركش
 VNSNY CHOICE MLTC

 

 
 
 

  ةحلصفا بقلا
)لقنال برتیت ولح ةاملھا حئنصالا عضب(

 )117 يلنصا فتھاال( 1-888-867-6555
  ةجمعلا لىإ ننیاالث نم ً ءسام 5 لىإ اًاحبص 9 ةعسالا من

 تاغل نودثحیت نیذال عضاءألل أو ةخاصلا جاتایتحالا ويذ نم ءعضاألل رىخأ تاقیسنتب اًیضأ رطاخإلا ذاھ رفوتی
 .ةدعاسملل هعالأ روذكلما فاتلھا قمرب لتصاالا جىری. ةزیلیجاإلن ریغ
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LogistiCare   من قلنال بطل یلدل
 من ً ءاسم 8  إلى ا ًحابص 8 ةاعلسا من) 171:يصنلا فتھاال( 1-877-718-4220

  عةجملا إلى نینالثا

 :لقنلا بلطل التصالا دنع

 ذهھ ونكت أن صرواح ررقملا دكعمو من لقاأل ىعل) نمیوی( ةعاس 48 لبق لاصتالا ىرجی •
 : دیال لوانتم يف ةیالتال تاومللمعا

 بك صالخا ةیوضعال اقةطب 

 ةادیعلا ىوإل من لقنال دوعم  
 يبطال بتلمكاب صاالخ فتاھال مقرو لماكلا عراشال نوانع   

 كرتحم سيرك مخدتست تكن ذاإ ،لاثملا لیسب ىلع( صةاخ تااجیتاح ي أ( 
 امف ،لك لقنال بتری ةیصحال ةیاعرال دعسام أو ةسرألا دراأف دأح أو ةمدالخ مقدم انك ذاإ 

 .الهعأ روذكلما مقرلاب لاصتالا نھم بطلوا ةالسرلا ذهھ راھظإ ى وس كیعل

 ):دكوعم من لنزملا لىإ  ودةعلا( ةدوعلا دنع لقنلا

 .لزنملا ىإل ةدوعال ةرحل برتیلت الهعأ مقرلاب لتصا •

 .جرالخا يف ن وكی امندع ةمدالخ  مقدم ك ب لتصی فوسو ،حالص تفاھ مقرب لقنال ل ثمم دویزبت مق •

          ؟بكطلرییغتأوءاغلإأود یكأتإلىجاتحتھل
 ىرجی. اًقبسم ھارتبت يتال لقنال ةلسیو  رغییت أو ء اغلإ أو یدكأت د یرت امندع الهعأ مقرلاب لتصا •

 .دعومال من ةعسا 24 لبق رغییلتا أو ءاغإللا ندع لاصتالا ةولامح

  ات؟راسفتسا أو ةلئسأ
  لاصتالا ىرجی ،لاسؤ أو ى وكش یكدل انك أو ام أطخ ثدح ذاإ  •

 . نممك تقو برقأ يف  6555-867-888-1مرقال ىعل VNSNY CHOICE ءاضأع تامخدب

 .911 مقرب اًمئدا لصتاف ،ئرواطال رفةغ ة رایز ىإل جحتاوت ئةراط ةالح یكدل تناك ذاإ
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