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   Delta Dental  بـ  االتصال
 

   الرقم عل  اتصل برنامجك، حول لألسئلة
ا كن . 0149-524-800-1 المجان 

ً
  ورقم   باسمك إلخبارنا مستعد

 . النهار أثناء تستخدمه الذي الهاتف رقم وكذلك بك، الخاصة Delta Dental  بطاقة  من هويتك

 

   العمالء خدمة قسم مراسلة يمكنك
كة ف  ,  P.O. Box 9089, Farmington Hills عل ،Delta Dental شر

Michigan 48333-9089 .  
 .سؤالك  مع نفسها المعلومات بهذه   إخبارنا يرج    رسالتك،  ف 
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 ... بك مرحًبا
 
 

   نحن
 . بك  الخاصة األسنان لطب ميتشيغان برنامج امتيازات تقديم إىل نتطلع Delta Dental ف 

ح    األسنان طب خدمات من  ممكنة استفادة  أقىص عل الحصول كيفية  الكتيب هذا يشر
 الت 

 (.MDP)  األسنان لطب ميتشيغان برنامج يغطيها

    اإلنسانية   والخدمات   الصحة   وزارة   تديره   فيدرالًيا   ممول   برنامج   هو   األسنان   لطب   ميتشيغان   برنامج 
  ف 

 (.  MDHHS)   ميتشيغان 

اكك   يسعدنا     اشي 
نامج،   هذا   ف    األسنان   صحة   تلعب !  قريًبا  األسنان   طبيب  زيارة   عل   ونشجعك   الي 

    للغاية   مهًما   دوًرا   الجيدة 
 . بالكامل   جسمك  صحة   عل  الحفاظ   ف 

  قبل من األسنان طب خدمات تكاليف دفع يتم لك  

 عليك يجب ،( MDP)  األسنان لطب ميتشيغان برنامج

   يشارك أسنان طبيب إىل الذهاب
  منظمة شبكة ف 

Delta Dental PPO .كان إذا المواعيد حجز عند اسأل 

   يشارك الرعاية موفر
 .  Delta Dental PPO منظمة ف 

   مشارك أسنان طبيب عل للعثور
  أو منطقتك، ف 

 األسنان طب  خدمات حول  إجابات عل للحصول

 الرقم عل العمالء خدمة بقسم اتصل للتغطية، الخاضعة

 . مجانية المكالمة هذه. 1-800-524-0149
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 عل الحصول خطوات  
 األسنان طب امتيازات

  ميتشيغان   برنامج   عمل  كيفية   لمعرفة   بعناية   الكتيب   هذا   اقرأ 
 .تغطيته   تتم   الذي   وما   األسنان   لطب 

 منظمة  يتبع أسنان طبيب عن ابحث Delta Dental PPO  
 : التالية األربعة الطرق بإحدى

 . 0149-524-800-1االتصال بخدمة العمالء عىل  .1
نت عي   دليلنا إىل الوصول  .2  عل  اإلني 

www.DeltaDentalMI.com . 
  عل األعضاء بوابة  إىل الوصول  .3

www.memberportal.com .تسجيل بمجرد  
 االمتيازات إىل  الوصول الموقع هذا لك يتيح  الدخول،

 .المفيدة اإلضافية والمعلومات
يل قم .4   تم . الذكية للهواتف Delta Dental تطبيق  بتي  

    Delta Dental  تطبيق تحسي   
  iOS ألجهزة   المجان 

(Apple )وAndroid .يل   متجر  بزيارة   قم التطبيق، لتي  
App Store )Apple( متجر  أو Google Play  

(Android ) عن وابحث Delta Dental. 

 ا حدد
ً
  Delta Dental  منظمة يتبع أسنان طبيب مع موعد

PPO .  تغطية لديك أن األسنان طبيب أخي  Delta Dental  
  طبيب أن من وتأكد األسنان لطب ميتشيغان برنامج خالل  من

   يشارك األسنان
  الدفع يتم) Delta Dental PPO منظمة ف 

   للخدمات فقط
  منظمة يتبع الذي الرعاية موفر يقدمها  الت 

Delta Dental PPO نامج هذا بموجب  المشارك  (. الي 

   مواعيدك احض    
ا اتصل أو لها،  المحدد الموعد ف 

ً
 إذا مسبق

 لطب ميتشيغان برنامج يدفع  ال. اإللغاء عليك  يجب كان
 .الكاملة غي   أو الفائتة المواعيد رسوم األسنان

   بك   الخاصة   األسنان   لطب   ميتشيغان   برنامج   بطاقة   أظهر    
   ف 

 . موعد   كل 

 ميتشيغان  برنامج إىل مطالبة أسنانك طبيب يرسل العالج، بعد 
 .  األسنان لطب

 ًحا األسنان لطب ميتشيغان برنامج   لك يرسل  سوف   شر
  برنامج دفعه الذي المبلغ يوضح(. EOB) لالمتيازات
 تابًعا األسنان طبيب يكن  لم إذا. األسنان لطب ميتشيغان
 التكلفة دفع عليك  يجب  ،Delta Dental PPO  لمنظمة
 .بك الخاصة األسنان طب خدمات مقابل الكاملة

 
 

 األسنان طب  خدمات 
 للتغطية الخاضعة

 (تقويمية سنة لكل فحصان) الفم فحوصات 

 ي تركز عىل المشكلة
 الفحوصات الت 

  األشعة السينية 

 (تقويمية سنة  لكل واحدة) Bitewing السينية األشعة •

  السينية األشعة أو بالكامل الفم عل السينية األشعة •  
 (سنوات  5 كل واحدة ) البانورامية

 الحاجة حسب المحدودة الذروية السينية األشعة •

 (تقويمية سنة لكل مرات 3) األسنان تنظيف 

   مرة ) للفم كامل تنضي   
 (التقويمية  السنة ف 

 (. شهًرا 24  كل واحدة مرة) الجذر وسحل األسنان تقليح
ا هذا يسىم

ً
 .العميق التنظيف أحيان

 الجذر وسحل  األسنان تقليح بعد  اللثة، صيانة   
 (تقويمية  سنة لكل مرات 3)

 بالفلورايد العالج   
 (  تقويمية سنة لكل مرات  3) العيادة ف 

  
 .األسنان تنظيف  مواعيد ف 

 سنة لكل مرات 3) طبية بوصفة أسنان معجون   
 ( التنظيف مع تقويمية

 (. شهًرا 36 كل  مرة) اللثوية والسديلة اللثة استئصال جراحة 

 الختام تغطية تتم   
اس الست   والثانية  األوىل الدائمة لألض 

  بالفرشاة خزعة 

  ملء التسوس 

 أرقام لألسنان األساسية والبنيات التيجان 
 : 30  -  19و 14 -  3 

 

http://www.deltadentalmi.com/
http://www.memberportal.com/


  

4  

   تقويمية سنة لكل  تاجي    بحد •

   السن نفس عل  واحد تاج  ثمن  دفع يمكن •
 (. سنوات 5 كل واحدة مرة)

س تيجان ثمن دفع  يتم ال •    الض 
  أرقام. والثالث الثان 

وس   18و 17و 16و 15و 2و 1 ه   المستبعدة لض 
 .32و 31و

 (سنوات 5 كل  مرة) اإلطباق حماء 

 30 -  19و 14  - 3 أرقام لألسنان الجذر  قناة  : 

    الجذر قنوات من اثنتي    عل  األمر يقتض •
  السنة ف 

 .التقويمية

   الجذر قنوات  ثمن دفع  يتم ال •
  أرقام. والثالث الثان 

وس   18و 17و 16و 15و 2و 1 ه   المستبعدة لض 
 .32و 31و

 والجراج   البسيط األسنان، خلع 

 المحدودة  األخرى الفم جراحات 

 ورة  عند) الوريد عي   التبنيج/   التخدير  ( الطبية الض 

 ( سنوات 5 كل واحد) الكامل األسنان طقم 

 األسنان طقم   
 ( سنوات 5 كل  واحد) الجزن 

 األسنان  طقم وإصالحات تعديالت 

 تبطينه وإعادة األسنان طقم تركيب إعادة   
 ( سنوات 3 كل واحدة مرة)

  (سنوات 3 كل مرتان) األنسجة تكييف 

  إعادة تمليط التيجان والجسور 

 األسنان طب خطة ستدفع. فقط  العلوي للقوس جسور  
   بجش  المصهور الخزف  ثمن فقط

  3  من مكون معدن 
  مفقود واحد  سن الستبدال وحدات،

 ( سنوات 5 كل واحدة مرة)

 العالج   
  واألجوبة  األسئلة قسم انظر ) الطوارئ  حاالت  ف 
 .إضافية  معلومات  عل للحصول

  من   اطلب   الخطة،   ضمن   للتغطية   خاضعة   الخدمة   كانت   إذا   ما   لتأكيد 
  برنامج   إىل   العالج   قبل   ما   تقدير   إرسال   معه   تتعامل   الذي   األسنان   طبيب 

  حول   معلومات   العالج   قبل   ما   تقدير   سيوفر .  األسنان   لطب   ميتشيغان 
    والتكاليف   للخدمة   األسنان   طب   خطة   تغطية   كيفية 

  من   تدفعها   الت 
  خيارات   حول   المناقشة   من   لمزيد   المعلومات   هذه   تؤدي   قد .  جيبك 
 . معه   تتعامل   الذي   الرعاية   موفر   مع   العالج 

  ميتشيغان   برنامج   إىل   هذا   المعالجة   قبل   ما   تقدير   إرسال   يتم   عندما 
 :يل   ما  يراجع   التقدير فإن   األسنان،   لطب

 القيود الزمنية للخدمات  •

 ميتشيغان   برنامج  بخطة  مشمولة  الخدمة   كانت  إذا   ما  •
  األسنان   لطب

  الذي  الرعاية   ولموفر   لك التقدير  من  نسخة  توفي   سيتم 
 .معه   تتعامل 

    المسبقة   المعالجة   تقدير يلزم  ال 
 يسمح   ولكنه  الدفع،  لتلق 

 بمعرفة  لك ويسمح   كفاءة أكي   بشكل   المطالبات  بمعالجة 
    الخدمات

 طبيب   لك  يوفرها أن   قبل  تغطيتها  تتم قد  الت 
 تقدير   إشعار  مراجعة   األسنان   وطبيب  أنت   عليك   يجب. األسنان 

 . العالج   قبل  العالج   قبل  ما 

 غي   األسنان طب  خدمات  
 للتغطية الخاضعة

  يجب  للتغطية، خاضعة غي    خدمة لديك كانت إذا
   الخدمات بعض. ثمنها دفع عليك

   تتم ال الت 
 :ه    تغطيتها

 

 نطاق خارج أسنان طبيب  يؤديها أسنان طب خدمات أي  
   غي   أسنان أطباء) Delta Dental PPO  منظمة شبكة
 (.  PPO  لمنظمة  تابعي   

 اس التيجان وس أرقام. الثالثة أو الثانية لألض   المستبعدة لض 
 32و 31و  18و 17و 16و 15و 2و 1 ه  

 اس الجذر  قنوات وس  أرقام. الثالثة أو الثانية لألض    لض 
 32و 31و 18و 17و  16و 15و 2و 1 ه   المستبعدة

  الجسور للقوس السفىلي 

 الجسور   
   أكي   أو أسنان 4 تشمل  الت 

 اميك /  البورسلي    من المصنوعة الجسور  كامل بشكل السي 

 اللثوية السديلة  وجراحة اللثة استئصال بخالف   اللثة، جراحة 

  الدعامات 

   الزرعات وخدمات الزرع 

 بزرعة الملحقة األسنان أطقم أو المزروعة التيجان  

 بما األسنان تجميل   
 التبييض ذلك  ف 

 المؤقتة األسنان أطقم 

 األبعاد ثالثية أو األبعاد  ثنائية السينية باألشعة  التصوير   

 الخدمات   
  األدوية برنامج أو المستشق   يغطيها الت 
 الطبية/  الجراحية الموصوفة

 المفصل اضطراب عالج   
 ( TMJ) الفك   الصدغ 

 صيع    والحشوات  الي 
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 واألجوبة  األسئلة   
   هل

 أسنان؟ طبيب أي اختيار يمكنت 
   يشارك أسنان طبيب مع تتعامل أن يجب

  Delta شبكة ف 
Dental PPO .يشارك لم  إذا العالج الخطة  هذه  تغط   ال 

   األسنان طبيب
 
 .  Delta Dental PPO منظمة شبكة  ف

  Delta Dental PPO منظمة يتبع أسنان طبيب عن ابحث
 : التالية األربعة الطرق  بإحدى

 .  0149-524-800-1االتصال بخدمة العمالء عىل  .1
نت عي   دليلنا إىل الوصول  .2  عل  اإلني 

www.DeltaDentalMI.com . 
  عل األعضاء بوابة  إىل الوصول  .3

www.memberportal.com .تسجيل بمجرد  
 االمتيازات إىل  الوصول الموقع هذا لك يتيح  الدخول،

 األسنان طبيب دليل مثل المفيدة اإلضافية والمعلومات
نت عي    .اإلني 

يل قم .4   تم . الذكية للهواتف Delta Dental تطبيق  بتي  
    Delta Dental  تطبيق تحسي   

  iOS ألجهزة   المجان 
(Apple )وAndroid .يل   متجر  بزيارة   قم التطبيق، لتي  

App Store )Apple( متجر  أو Google Play  
(Android ) عن وابحث Delta Dental. 

ا األسنان طبيب كان إذا عما األسنان طب عيادة طاقم اسأل
ً
 مشارك

  
 . موعد تحديد  عند Delta Dental PPO  منظمة  شبكة ف 

   الخدمة موفري جميع يشارك  هل
  أسنان  عيادة ف 

   معينة
 الشبكة؟  نفس ف 

  Delta Dental لـ  تابعي    رعاية موفري العيادة تضم  أن يمكن . ال
Premier وDelta Dental PPO .يعرف الرعاية موفر عيادة دع  

 طبيب قبل من الخدمات تقديم يتم  عندما فقط تغطية  لديك أن
  موفر  عل المشاركة حالة تعتمد. Delta Dental PPO أسنان
 .العيادة حسب وليس  والموقع،  الرعاية

 األسنان؟  طب تغطية تبدأ مت  
   األسنان لطب ميتشيغان برنامج يحدد

  األهلية MDHHS ف 
   التغطية تبدأ. األسنان طب لتغطية

  تقديم شهر  من  األول اليوم ف 
   التغطية تبدأ المثال، سبيل  عل. المعتمد الطلب

  من األول  ف 
    عليه الموافقة تتم  الذي للطلب  بالنسبة  يونيو

  سوف. يونيو 20 ف 
  ميتشيغان برنامج بطاقة األسنان لطب ميتشيغان برنامج   لك يرسل
يد عي   األسنان لطب  . الي 

  جميع األسنان لطب ميتشيغان برنامج يغط   هل
 األسنان؟ طب خدمات

   للتغطية الخاضعة األسنان طب خدمات  وصف يتم  . ال
 القسم ف 

   “للتغطية الخاضعة األسنان طب خدمات” 2
 .  الدليل هذا  ف 

ي  يجب مت    األسنان؟  طب خدمات مقابل الدفع عل 
   الخدمة يغط   ال األسنان لطب ميتشيغان برنامج كان إذا

  الت 
   ترغب
 الدفع عن مسؤول  فأنت  لك، األسنان طبيب يقدمها أن ف 
  طبيب مع  الدفع وعملية الرسوم ناقش . الخدمة تلك  مقابل

 .للتغطية الخاضعة غي   للخدمات الخدمة تقديم قبل  األسنان

   أفعل أن  عل   ماذا
 األسنان؟ طب طوارئ حالة ف 

ورية   خدمة   ه    األسنان   طب   طوارئ  يف   عل   للسيطرة   ض    أو   الي  
  الطوارئ  خدمات .  المفاجئة   العدوى   من   التخلص   أو   األلم   تخفيف 
ورية  ،   السن   موت   لمنع   ض   وعالج   الوشيك،   األسنان   وفقدان   اللت  
 .اإلصابات 

  
 بعيادة   اتصل   األسنان،   بطب   تتعلق   طارئة   حالة   حدوث   حالة   ف 

 حالة   كانت   إذا .  فعله   عليك   يجب   عما   واسأله   أسنانك   طبيب 
  للحصول   الهاتف   رقم   أو   911  برقم   فاتصل   للحياة،   مهددة   الطوارئ 

    الطبية   الطوارئ   خدمات   عل 
 . منطقتك   ف 

 :الوالية   خارج   األسنان   طوارئ 

ا   كنت   إذا 
ً
ل   عن  بعيد     طارئة   حالة   حدوث   عند   المي  

 األسنان،   ف 
،   الرقم  عل   العمالء   بخدمة   فاتصل   

  أو   ، 0149-524-800-1  المجان 
نت،   عل  موقعنا   من   تحقق    www.DeltaDentalMI.com اإلني 
   يشارك   أسنان   طبيب   عل   للعثور 

 .  Delta Dental PPO  منظمة   ف 

 :  مهم 

    قبل 
  األسنان   لطب   ميتشيغان   برنامج   بطاقة   أظهر   العالج،   تلق 
  عل   الحصول   من   الرعاية   موفر   عيادة   تتمكن   حت    بك   الخاصة 
    االمتيازات   بشأن   معلومات 

  االتصال   يمكنهم .  الخطة   تغطيها   الت 
  عل   للحصول   0149-524-800-1  الرقم   عل   العمالء   بخدمة 

    والمساعدة   إضافية   معلومات 
 . الفواتي    ف 

 خاصة؟  أسنان طب رعاية إىل بحاجة كنت لو ماذا
   إىل بحاجة  كنت إذا

   الفم جراح مثل أخصان 
  قناة) اللثة وأخصان 

  ( الجذر
 فتحدث ذلك، إىل  وما( اللثة أمراض) اللثة أمراض وأخصان 

  إخبارك يمكنهم. إحالة عل للحصول المعتاد أسنانك طبيب إىل
، زيارة قبل. خاصة رعاية عل  الحصول بكيفية  

 أنه من تأكد أخصان 
  تتم  فلن وإال Delta Dental PPO منظمة يتبع أسنان طبيب
. األسنان لطب ميتشيغان  برنامج  خطة بموجب  الخدمات تغطية

ا تحقق
ً
 ميتشيغان  برنامج  يغطيها المطلوبة الخدمات أن من أيض

 لمنظمة تابع أسنان طبيب المتخصص يكن لم إذا. األسنان لطب
Delta Dental PPO للتغطية، خاضعة الخدمات تكن  لم  إذا أو 

  فستكون
ا
 . الخدمات هذه تكلفة دفع  عن مسؤول

http://www.deltadentalmi.com/
http://www.memberportal.com/
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   عل العثور من تتمكن  لم إذا
 Delta Dental PPO يتبع أخصان 

  
،  50  نطاق ف 

ا
 األسنان لطب ميتشيغان برنامج بمكتب فاتصل ميال

 .  3384-648-844-1 الرقم عل المساعدة عل للحصول

   كيف
؟ تغيي   يمكنت   

  عنوان 

 االتصال  طريق عن الهواتف وأرقام واالسم العنوان تحديث   يمكن
   التسجيل بمكتب 

 الرقم  عل MDHHS MDP ف 
844-648-33841-  . 

   التجديد؟ أو التسجيل أسئلة

   التسجيل بمكتب اتصل
   الرقم عل MDHHS MDP ف 

3384-648-844-1  . 

  االمتيازات  تنسيق 
 يكون عندما الخطة هذه عل( “COB”) االمتيازات تنسيق  ينطبق
.  واحدة خطة  من أكي   بموجب األسنان طب امتيازات لديك 

ة الدفع جهة هو األسنان لطب ميتشيغان  برنامج  . األخي 

 تعريفات 

 االستئناف 
نامج  مكتوب  طلب عن عبارة  أو األسنان لطب ميتشيغان  لي 

MDHHS الشكاوى ،7 القسم انظر. مطالبة لمراجعة  
 . واالستئنافات

 المستفيد 
   مسجل شخص هو

 . األسنان لطب ميتشيغان برنامج ف 

 المطالبة 
   األسنان طب بخدمات  مفصلة قائمة

  طب عيادة تقدمها  الت 
 أجل من األسنان لطب ميتشيغان برنامج  إىل  تقديمها  ويتم األسنان

 .  ثمنها دفع

Delta Dental 
  موفر وه   ،.Delta Dental Plan of Michigan, Inc  بها ُيقصد
 ميتشيغان  برنامج بموجب  األسنان طب امتيازات لخدمات رعاية
 .األسنان لطب

 األسنان لطب ميتشيغان برنامج هوية بطاقة
  واحدة بطاقة إرسال يتم(. شهرية وليست) دائمة بطاقة عن عبارة
  طبيب مع تعاملت  كلما البطاقة هذه استخدم. مستفيد لكل

نامج اتصل. األسنان   عل للحصول  األسنان لطب ميتشيغان بي 
 .-01491-524-800 الرقم  عل بديلة بطاقة

 األسنان  طبيب
 . األسنان طب لمزاولة مرخص  شخص

 Delta Dental PPO لمنظمة   تابع   أسنان   طبيب 
 ( “PPO  لمنظمة   تابع   أسنان   طبيب ”) 

 لطب   ميتشيغان   برنامج   مع   اتفاقية   عل   وقع   أسنان  طبيب   هو 
    للمشاركة   األسنان 

 . Delta Dental PPO  منظمة   شبكة   ف 

MDHHS 
 . اإلنسانية والخدمات للصحة ميتشيغان وزارة  ه  

 الدليل
ح. الكتيب هذا إىل يشي      األسنان طب امتيازات الكتيب يشر

  ف 
 . األسنان لطب ميتشيغان  برنامج

 األسنان  لطب ميتشيغان برنامج
 لألشخاص األسنان طب إىل للوصول اتحادًيا ممول  شامل  برنامج
وط  لديهم الذين  . معينة مؤهلة شر

  المشارك األسنان طبيب
    المشاركة  عل   وافق   أسنان   طبيب 

  Delta  منظمة   برنامج   ف 
Dental PPO   األسنان   لطب   ميتشيغان   برنامج   مع  األسنان   لطب  .

  Delta Dental  لمنظمة   تابع   أسنان   طبيب   أي   إىل   الذهاب   يمكنك 
PPO  .أي مقابل  األسنان  لطب ميتشيغان برنامج خطة تدفع ال 

 .PPO لمنظمة  تابع  غي   أسنان طبيب من  خدمات

 واالستئنافات الشكاوى 

 المطالبة أن تعتقد كنت أو ما، مطالبة حول أسئلة لديك   كانت إذا
  العمالء خدمات بقسم فاتصل صحيح، غي   بشكل رفضها  تم قد

. المستشارين أحد إىل وتحدث-1 0149-524-800 الرقم  عل لدينا

ا يمكنك
ً
 .  لمطالبتك رسمية مراجعة طلب  أيض

 ،
ا
  فحص منهم واطلب العمالء  خدمة بقسم اتصل أول

 . المطالبة

 طلًبا فأرسل  رسمية، مراجعة طلب قررت  إذا   
  وقت  أقرب ف 

    المراجعات طلب يجب . ممكن
  من يوًما 180 غضون ف 

 . المطالبة برفض إشعاًرا تلقيك
  ميتشيغان   برنامج   هوية   بطاقة   رقم   إىل   وعنوانك   اسمك   أرسل  

  تم   قد   مطالبتك   أن   تعتقد   يجعلك   الذي   والسبب .  األسنان   لطب 
،   بشكل   رفضها   : أدناه   العنوان   عل   داعمة   معلومات   وأي   خاط 

 األسنان   طب   مدير 
Delta Dental 

P.O. Box 30416 
Lansing, Michigan 48909-7916 
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 قبل من طلبك مراجعة ستتم   
    بما األسنان طب أخصان 

  ف 
  قرار اتخاذ تم عندما متاحة تكن لم  جديدة معلومات  أي ذلك
 . مرة ألول  المطالبة بشأن

 بعد يوًما 60 إىل يصل ما المراجعة تستغرق قد   
  برنامج تلق 

  . لطلبك  األسنان لطب ميتشيغان
  ستتلق   الرفض، حالة ف 

 . الرفض بسبب كتابًيا إشعاًرا

  عيادة أو األسنان طبيب مع مخاوف أو شكاوى لديك   كانت إذا
 : بها  القيام يمكنك  أشياء فهناك األسنان، طب

 ،
ا
 .الخدمة قدم الذي األسنان طبيب إىل تحدث أول

 خالل من رسمية مراجعة  طلب يمكنك   راضًيا، تكن  لم إذا  
  كتابًيا شكواك أرسل بذلك،  للقيام. الرعاية جودة شكوى إجراء

يد  وأرسلها  : إىل بالي 

Customer Service Department 
Delta Dental of Michigan 

P.O. Box 9089 
Farmington Hills, MI 48333-9089 

ح   من   نسخة   أرسل    خطاب   مع   بك   الخاص   االمتيازات   شر
. تساعدنا   أن   شأنها   من   أخرى   حقائق   وأي   بمشكلتك   إلخبارنا 

  ورقم   والتاريــــخ   هاتفك   ورقم   وعنوانك   اسمك   تضمي     من   تأكد 
 .وعنوانها   األسنان   لطب   ميتشيغان   برنامج   معرف 

    بالتحقيق   األسنان   لطب   ميتشيغان   برنامج   سيقوم 
  شكواك   ف 

    وإخطارك 
  نقوم   قد .  رسالتك   استالم   من   يوًما   30  غضون   ف 

    األسنان   طب   جمعية   إىل   المشكلة   بإحالة 
 عند . ميتشيغان   ف 

    كتابًيا   إشعاًرا   ستتلق    المراجعة،   من   االنتهاء 
  . يوًما   15  غضون   ف 

  بوزارة   االتصال   يمكنك  MDHHS   بخصوص   كتابًيا   مراسلتها   أو  
 . شكواك 

Department of Health and Human Services 
 Michigan Dental Program 

P.O. Box 30195 
Lansing, Michigan 48909-7695 

 
 3384-648-844-1: الهاتف

 وط  القواعد  العامة  والشر
 

 .األسنان لطب ميتشيغان برنامج عل  العامة القواعد هذه تنطبق

 األخرى الدعاوى تسويات أو  التأمينات

  تكلفة  األسنان لطب ميتشيغان برنامج دفع إذا
ا
  شخص يكون  مطالبة

كة  أو آخر نامج يحق عنها، مسؤولي    أخرى  شر   لطب  ميتشيغان لي 
داد األسنان كة أو  اآلخر الشخص من مدفوعاته اسي   .األخرى الشر

 األسنان طب وسجالت المعلومات
 توافق فإنك  األسنان، لطب  ميتشيغان برنامج  قبل  من تغطيتك  أثناء
  ويتضمن. مطالباتك  لمعالجة  نحتاجها معلومات بأي  تزويدنا عل
نامج  السماح  ذلك    سجالت إىل بالوصول األسنان لطب ميتشيغان لي 
 .بك   الخاصة األسنان طب

 والمريض األسنان طبيب بي    العالقة
. Delta Dental PPO لمنظمة تابع أسنان  طبيب أي  اختيار يمكنك 
 والعالج  األسنان طب استشارات عن أمامك  مسؤولون وحدهم وهم
امات وأي    . ذلك  عن ناتجة الي  

   العالج  أثناء  األهلية فقدان
 ميتشيغان برنامج فإن األسنان، طب عالج  أثناء  أهليتك  فقدت إذا

ة خالل للتغطية   الخاضعة الخدمات مقابل  يدفع األسنان لطب  في 
 . فقط األهلية

   المتعددة المواعيد خدمة بدء تم إذا
  إنهاء قبل تكتمل لم الت 

  مقابل األسنان لطب  ميتشيغان برنامج يدفع  فسوف التغطية،
    اكتملت إذا الخدمة

 .التغطية إنهاء تاريــــخ  من يوًما 60 غضون ف 

 التغطية  إنهاء 
   األسنان لطب ميتشيغان برنامج يحدد

  لتغطية  األهلية MDHHS ف 
   المناسبة النماذج  إعادة يجب . األسنان طب

 من يوًما 60 غضون ف 
   ال عندما. التجديد تاريــــخ

  يجب األهلية،  متطلبات األفراد  يستوف 
   األسنان طب  تغطية   تنته  . األسنان طب تغطية  إنهاء

 تاريــــخ ف 
 . MDHHS وزارة مكتب  من  إنهاء  خطاب إرسال سيتم. اإلنهاء

 

 911  بالرقم   فاتصل   -   طارئة   حالة   لديك   كانت   إذا 
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Delta Dental of Michigan 

 

Claims, Pre-Treatment Estimates  

P.O. Box 9085 

Farmington Hills, MI 48333-9085 

 
 

Inquiries, Review 

P.O. Box 9089 

Farmington Hills, MI 48333-9089 

1-800-524-0149 

 
 صاحب عمل يضمن تكافؤ الفرص 

 


