
 رسالة مهمة للطالب المقيمين في بريتش كولومبيا من الملحقية الثقافية السعودية بكندا: الموضوع
 

 الطالب، اخي
الحكومي  رنامج الخدمات الطبيةبب افور االلتحاق عليك وعلى المرا فقين يرك بأنك لتذ بك على اتصال كنا األشهر القليلة الماضية في

 BCMSP فيبعد  لم يلتحقوا الذين عدد من الطالب، هناك في هذا الوقت. (BCMSP)بريتش كولومبيا في مقاطعة

 
 ،51November 2152بعد . BCMSP في للتسجيل November  2152 51 حتى أنه سيكون لديك بالعلم االخذيرجى 
التي  الصحية للرعاية HDP –(SACB) السعودية الثقافية لملحقيةلتأمين الصحي الخاص باا في إطار تغطية لديك أيلم يعد 
ال و  SACB-HDP، ال (في غرفة الطوارئ ةمعالج، على سبيل المثال) بحاجة إلى رعاية إذا كنت. BCMSP تحت تتوفر

  BC .الرعاية الصحية في مقدميعلى  عالم اال هذا وسيتم. هذه الرعايةتكاليف  واعيدف، سوف الثقافي لمكتبا

 
( العناية بالبصر، العقاقيرمثال ) الخاصة بك الصحية األخرى للفوائد التعويضمطالبات سيتم تعليق ، BCMSP لتحق فيت إذا لم

 .ستكون سارية المفعول SACB-HDP الخاصة بالفوائد الصحية   BCMSP الكن عندما يتم التحاقك في  .األسنانفوائد و
 

 .الواردة أدناه المبادئ التوجيهية اتباع بقوة علىنشجعك و لصالحك الخاص هو BCMSP في التسجيل ولذلك،
 

 .SACB-HDP من قبل ا  سقنكون مسي التحاقك كيف شرحيسهذا اإلشعار و
 مجموعة مارةإست تعبئة كيفية للحصول على إرشادات HDP-SACB التالي رابطالالرجوع إلى و بانتباهما يلي  قراءة اءرجال 

BCMSP. 
 

 يلتحق وينبغي على المرافق ان. تصاريح زيارة الذين يحملون المرافقين ال تشمل BCMSP من قبل التغطيةيرجى المالحظة ان هذه 
 .السعودية الثقافية لملحقيةلتأمين الصحي الخاص باابرنامج فقط ب

 
 ؟(BCMSP)ما برنامج الخدمات الطبية ببريتش كولومبيا 

 :ج حكومي يغطي تكلفة الرعاية الطبية األساسية داخل كندا، مثلإنه برنام

 الرعاية في المستشفيات: 

 زيارات األطباء 

 خدمات المختبرات والخدمات التشخيصية 
 

يمكنك العثور على قائمة كاملة بمزايا برنامج الخدمات الطبية ببريتش كولومبيا على الرابط 
www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/benefits.html. 

 
 ؟BCMSP ما الذي أفعله في حال عدم تسجيلي ببرنامج الخدمات الطبية ببريتش كولومبيا

ك وأطفالك التمتع إذا كنت طالباً متفرغاً وكنت مقيماً في بريتش كولومبيا لمدة ستة أشهر أو أكثر، عندها تستحق أنت وزوجت
وإجراءات االلتحاق ليست تلقائية حيث يتعين عليك التقدم .   بتغطية تأمينية صحية ببرنامج الخدمات الطبية ببريتش كولومبيا

يمكنك العثور على معلومات إضافية حول عملية االلتحاق على الموقع الرسمي لوزارة . بطلب رسمي للحصول على التغطية
 إلىبريد بالإعادته يجب ، وبمجرد االنتهاء  من هذا النموذج. أدناه الرابط المنصوص عليها في المجموعة موذج طلبن يجب إكمال :الصحة

 هذه في نهاية على العنوان المذكور  SACB-HDP السعودية الثقافية لملحقيةلتأمين الصحي الخاص باالبرنامج  هيئة التنسيق مسؤول

hdp.com/portal/content/SACB-http://www.sacb-  .المذكرة

HDP%20BC%20MSP%20Group%20Application%20Form.pdf.  
 

 بيا؟ما الذي أفعله إذا كنت خاضعاً بالفعل لتغطية برنامج الخدمات الطبية ببريتش كولوم
 وهذا. االرتباط أدناه المنصوص عليها في المجموعة نموذج طلب إكمال إلى، ال تزال تحتاج BCMSP تحت تغطية حاليا إذا كان لديك

من خالل  نيابة عنكم قسط التأمين يتم دفعاآلن و. القسط الشهري لدفعلم تعد بحاجة و.المجموعة برنامج إطار فيتكون  ح لك انييت االلتحاق

الطبية  العناية بطاقة االستفادة من االستمرار في يجب. السعودية الثقافية لملحقيةبالتأمين الصحي الخاص البرنامج  يئة التنسيقه مسؤول
  . جديدة اتبطاق سوف لم نصضر الننا ببريتش كولومبيا

 

http://www.sacb-hdp.com/portal/content/SACB-HDP%20Tutorial.pdf
http://www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/benefits.html
http://www.sacb-hdp.com/portal/content/SACB-HDP%20BC%20MSP%20Group%20Application%20Form.pdf
http://www.sacb-hdp.com/portal/content/SACB-HDP%20BC%20MSP%20Group%20Application%20Form.pdf
http://www.sacb-hdp.com/portal/content/SACB-HDP%20BC%20MSP%20Group%20Application%20Form.pdf


 
 ؟ استخدام يمكنني ان ما هي البطاقة التي

 
دمات الطبية ببريتش كولومبيا، ينبغي عليك تقديم بطاقة الرعاية الصحية عندما تكون بحاجة إلى خدمات يغطيها برنامج الخ

 (.SAeB-HDP)، باإلضافة إلى بطاقة برنامج الرعاية الصحية وعالج األسنان الخاصة بك (eraCeraC)الخاصة بك 
 

     BCMSP CareCardفيما يلي مثال على بطاقة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SACB-HDPفيما يلي مثال على بطاقة 

 

 
 
 
 
 

 .بالنسبة لجميع الخدمات األخرى، ينبغي عليك تقديم بطاقة الرعاية الصحية وعالج األسنان الخاصة بك
 

 BCMSP? فاتورة من لدي بالفعل ماذا لو كان
 إلى وإثبات الدفع BCMSP مع فاتورة عويضتطلب تقدم  ومن ثم لهم، يجب ان تدفع BCMSP من الفواتير كنت قد تلقيت إذا

هيئة  من قبل قساط التأمينسوف يتم دفع او .SACB-HDP لملحقيةبا لتأمين الصحي الخاصالبرنامج  التنسيقهيئة  مسؤول
 متعلقه أخرى أقساط أي فأنت مسؤول عن فقط February 1, 2012وهذا ابتداء من  HDP-SACBلتأمينالبرنامج  التنسيق

 .BCMSPب
 إلى المسؤول مباشرة الفواتير الشهرية سيتم إرسال. BCMSP طاقسالدفع  لم تعد بحاجة، في برنامج الجماعي عندما يتم التحاقك 

 .نيابتاعنك طاقسالا عن دفع والذي سيكون مسؤوال SACB-HDPفي
 
 

 

 ؟SACB-HDP-الخاصة ب استمارة المطالبة أجد أين يمكن أن
 hdp.com-www.sacb  -من خالل الرابط المطالبةة استمار تحميل نكيمك
 

http://www.sacb-hdp.com/


 

 ؟  BCMSPب الخاص المعبئ الجماعي ياين يمكنني ارسال طلبالى 
 والمعالين معك  كب الخاص تضمين نسخة عن وثائق الهجرةجب يو ةالمعبئارسال النسخه االصلية توقيع ووطبع الرجاء 

 :الى(تصريح عمل/اي دراسة)
 

SACB-HDP Administrator 

700-1420 Blair Place 

Ottawa, Ontario  

K1J 9L8 

 

 .مقبولة ليست بالفاكس أو نسخ الممسوحة ضوئياال انا مالحظةال يرجى
 

 على كالمتنامأو hdp.com-clients@sacb يرجى االتصال بنا على،  .حول هذا الموضوع أسئلة ال يزال لديك إذا كان

  https://www.facebook.com/SACBHDP  الرجاء الدخول الى موقع  5-888-226-2226 الرقم

mailto:clients@sacb-hdp.com
https://www.facebook.com/SACBHDP

