
      
     

خط   االستشارات   
 Molina    التمريضية   من
 Healthcare المتاح   

على   مدار    24 ساعة  
سوف   تجيب   الممرضات   الماهرات   على   أسئلتك   

وتساعدك   في   أي   وقت     نهارا   أو   ليال  .

لإلنجليزية : 275-8750 (888)  
لإلسبانية : 648-3537 (866)  

لألفراد   ذوو   االحتياجات   الخاصة   سمعيا : 711

MolinaHealthcare.com 

قد   تظهر   المشاكل   الصحية   ليال   أو   خالل   عطلة   
نهاية   األسبوع .

 Molina Healthcare    بصفتك     عضوا   في
يمكنك   التحدث   إلى   ممرضة   على   الفور !

إن   خط   االستشارات   التمريضية   هو   خدمة   
.Molina Healthcare   مشمولة   ألعضاء

هذا االتصال     مجاني لك.

يمكنك   االتصال   بخط   االستشارات   التمريضية   
 Molina Healthcare    الخاص   بشركة

 على   مدار    24 ساعة   في   اليوم،    7 أيام   
في   األسبوع .

24 مدار على بنا االتصال ُي مكنك
األسبوع! في أيام 7 اليوم، في ساعة

  للغة   اإلنجليزية :
(888) 275-8750

للغة   اإلسبانية :
 (866) 648-3537
األفراد    ذوو   االحتياجات   

الخاصة   سمعيا  
711 

 Molina   توزع   هذه   النشرة   اإلعالنية   من   قبل
 Healthcare. وكل   المواد   الموجودة   فيها   

وال   تحل   محل   نصيحة   مقدم    هي   للمعلومات   فقط .
الرعاية .

للحصول   على   هذه   المعلومات   بلغات   أخرى   
وتنسيقات   أخرى   يمكن   الوصول   إليها،   يرجى   

االتصال    بقسم   خدمات   األعضاء
 (Member Services). يظهر   هذا   الرقم   

على   الجهة   الخلفية   من   البطاقة   التعريفية   للعضو   
الخاصة   بك .
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ي  مكنك االتصال بنا على مدار 
 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في

األسبوع!
لإلنجليزية : 275-8750 (888) 

لإلسبانية    648-3537 (866) 
لألفراد   ذوو االحتياجات الخاصة سمعيا: 711

خط   االستش ارات   التمريضية   المتاح   على   م دار   
 24 ساعة  

Molina    من   هي   ممرضات
Healthcare؟  
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إنهن   ممرضات   مسجالت . •

تحدثن   اإلنجليزية   والعديد   من   اللغات   •
األخرى .

يمكنهن   االطالع   على   سجالتك   الطبية . •

يمكنهن   رؤية   أي   رعاية   صحية   حصلت   •
عليها    مؤخرا  .

سوف   يجبن   عن   أي   استفسار   بشأن   ح التك   •
الصحية .

متى   يجب   علي   االتصال   بخط
االستشارات   التمريضية   من  
Molina Healthcare 
المتاح    على   مدار    24 ساعة  

خط   االستشارات؟

قد   يكون   لديك   استفسار   طبي   خالل   ساعات   •
العمل   العادية   أو   بعدها .

قد   يخطر   ببالك   سؤال   بعد   زيارة   مقدم ّ •
الرعاية   الخاص   بك .

قد   تكون   مريضا   وغير   متأكد   مما   يجب  •
القيام   به .

قد   تتعرض   لإلصابة   أو   المرض   وال   تعرف  •
أين   تذهب   للحصول   على   الرعاية .
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