
 
 

 
 

  لیللد اقحلم
 

 
 

 .كب صاخلاو ضعلاب یتكفي ة مھمت ارییغتلي یا میف

 .ةرشابم ةیالت الماقرألاب لاصتال اىجری ،رظنوال نانسألوا لقن التامدخ لاھجاتحت يت الةدعاسم الىعل كولصح لیھستل
 

 8ة عاسلان م  711):يصن الفتاھ(ال4220-718-877-1  - قلنلل
 ةعمج الى إلنینثال انم ًءاسم 8 ى إلاًحابص

 
1220-662-800-1)  صي:نلاف تاھلا(  (1-800-468-9868 - (HealthPlex)نناسألل

 ةعمجلالى إن ینثالام وین م ًءاسم 6 ىحت اًحاصب8
 

 نم 7165-201-800-1) :يصن الفتاھ(ال (1-800-879-6901 - (Superior Vision) ظرنلل
 ،ًءسام 30:4تى حوا ًحابص 11ة عاسلان موة عمجلالى إن ینثالان م ،ًءاسم 9ى تحوا ًحاصب 8 عةاسلا
 تبس الموی

 
 

 ردقد اھجإلان مة یلاخك بة صاخلاا یازملان مة دافتسالال عجلن یدھاجى عسنن حنوا لنة بسنلاب ةمھمة یحصلا كتیاعر
 . ةدعسامل لناھ نحن .هناد أقمرل اىلع ناب لصتفا ،تارسافتسا و أةئلس أةی أكید لتناكا ذإن. اكمإلا

 
 ،كل اًكرش
 كب اصخلا CHOICE MLTC ةیاع رقیفر

 
 
 

 Æ ةحفصال بقلا
  )لقنال بطل لوح ةمھمال حئصانلا ضعب ىعل لوصح(لل

 

711)  :يصن التفاھ(ال 1-888-867-6555
 ةعمج الى إلنینثالا  موی ن مًءاسم 5 تىح اًحابص 9

ة. یزیلجنإلا ریغت اغلن وثدحتین یذلاء اضعأللو أة صاخلات اجایتحالاوي ذن مء اضعأللرى خأت اقیسنتب اًضیأ راطخإلاا ذھر فوتی
 ة.دعاسملله العأر وكذملا فتاھلاقم ربل اصتالاى جری
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 ل قنلا لبط للید
  نالثنیا نم ًءاسم  8   إلىاًحابص 8 ةعاسلان م711) :يصن الفتاھ(ال 1-877-718-4220

  ةعمج الإلى
 

  :لقنلا بلطل لاصتالا دنع

 نم لقاأل ىلع )نیموی( ةعسا 84 لبق ًةرشبام هالعأ دراولا مقرلبا لاصتاال ىجری• 
 :دالی لوامتن يف ةیالت التاموعلم الهذھ نوكت ن أصرحوا ررقمال كدعوم

 ك بصاخ الةیوضعل اةقاطب✓ 
 ةدایع الىإلو نم لق الندعوم✓ 
 يطبل ابكتملا بصاخ الفاتھال مقرو لماك العراش الناوعن✓ 
 )كرحمت يسرك مدخست تتكن ذاإ ،لامثل البیس ىعل( ةصاخ تاجایحت ايأ✓ 
 ،كل لقلن ابرت یةحیصال ةایعرال دعاسم وأ ةرسألا درافأ دح أو أةمدخال مدقم ناك ذاإ ✓

 .هالعأ روكذمل امقرال بلاصالتا ھمن بطلوا ةالسر الهذھ راھظ إىوس كیعل امف
 

 :ك)دعومن مل زنملاى لإة دوعلاة (دوعلاد نعل قنلا
 .لزمن الىإل ةدوع لللقلن ابطل لهالعأ مقرال بلصات• 

 يف نوكی امدعن ك بلاصالتا نم قائس النكمیت ل،حلاص فاتھ مقر بلقلن المثمد یوزتبم ق •
 .رجخالا

 ؟كبلط رییغت وأ ءاغلإ وأ دیكأت ىلإ جاتحت لھ
ىجری .اًقسبم اھطلبت ي التلق النةسیلو رغیی توأ ءاغ إلوأ دكیأ تدریت امدعن هالعأ مقرال بلصات• 

 .دوعملا نم ةعاس 42 لبق ریغیت الوأ ءاغإللا دعن لاصالت اةولاحم

 ؟تارافستاس وأ ةلئأس
 ةیاعرق یرفبل اصتالاى جری، لاؤسو أ ىوكشك یدلن اكو أا مأ طخث دحا ذإ •

CHOICE MLTC يف 711) :يص النفاتھل(ا  6555-867-888-1مقرل اىعل 
 .كنمم تقو بقرأ

 .911 مقر باًمئدا لصاتف ،ئراوطل اةفرغ ةرازی ى إلجاحتوت ةرئاط ةالح كید لتانك ذاإ
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