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 خيارات الغرف في المستشفى 
  

ن تقدم ثالثة أيسر هيئة الصحة في مقاطعة نوفا سكوشا 
  خيارات مختلفة للغرف خالل إقامتك في المستشفى. عند 
دخولك المستشفى، أو خالل الترتيبات التي تسبق عملية 

  خيارات الغرف.نموذج الدخول، سيُطلب منك ملء 
  

يغطي برنامج التأمين الصحي في نوفا سكوشا تكاليف اإلقامة 
أسرة في الغرفة). في حال كنت  4(  مشتركة عاديةغرف في 

، غرفة مزدوجةأو  غرفة خاصةترغب في اإلقامة في 
 تسديد الصحي الشخصي شركة التأمينسيتوجب عليك أو على 

  .يومية رسوم
  
  

 أنواع الغرف 
  

 ة كمشتر عاديةغرفة 
 أسرة تفصل بينها ستائر 4 •
 مرحاض 1 •
  (متوفر في بعض المرافق) دش  1 •
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 غرفة خاصة 
  سرير •
 مرحاض 1 •
 ( متوفر في بعض المرافق) دش 1 •
 دمة تلفزيون خ •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 غرفة خاصة 
  سرير •
 مرحاض 1 •
 ( متوفر في بعض المرافق) دش 1 •
 دمة تلفزيون خ •
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  الشائعةاألسئلة 
 

 تفرض ھیئة الصحة في مقاطعة نوفا سكوشا تعرفة  لماذا
 ة مقابل الغرف الخاصة أو الغرف المزدوجة؟یإضاف

(أم أس آي) یغطي برنامج التأمین الصحي في نوفا سكوشا 
أسرة في الغرفة).  4( مشتركة عادیةغرفة تكالیف اإلقامة في 

على أن مرافق الرعایة  توجیھات إدارة صحة كنداتنص 
خیار اإلقامة في غرف  تستطیع تقدیمأو التخصصیة  العاجلة

على  الراغبین والقادرین إلى المرضىخاصة أو مزدوجة 
التغطیة  الشخصي الدفع، أو الذین یوفر لھم التأمین الصحي

 الالزمة. 
 

التأمین الصحي  نوع الغرفة التي یغطي یمكنني معرفةكیف 
 ؟تكالیفھاالشخصي 

 شركة التأمین الشخصي التي تتعامل معھا یرجى مراجعة
من المبلغ األقصى  والتحقق، تغطیھالتحدید نوع الغرفة التي 

التأمین  برامج. تغطي معظم رنامجك التأمینيالذي یشملھ ب
 ةجزءاً من تعرفة الغرفة. الرجاء مراجع الصحي الخاصة

قبل التوقیع على استمارة الغرفة في برنامجك الصحي 
التغطیة التأمینیة ألننا ال نستطیع التأكد من طبیعة  المستشفى

 .المعمول بھا قوانین السریةبسبب  المتوفرة لك
 

. ھل یمكنني اإلقامة في غرفة شخصیةال أملك تغطیة تأمینیة 
 خاصة أو غرفة مزدوجة؟

على أن غرفة خاصة أو غرفة مزدوجة طلب أجل، یمكنك 
 تكالیف اإلقامة بنفسك.  تقوم بتسدید
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التي یتوجب علي  الغرفة الخاصة أو المزدوجة تكلفةما ھي 
  أو على شركة التأمین دفعھا؟

على التعرفة الحالیة للغرف الخاصة والغرف یمكن االطالع 
 على الموقع التالي: المزدوجة

   
  

 على غرفة خاصة أو مزدوجة؟ إجراءات الحصولما ھي 
للتأكد من  مراجعة شركة التأمین الصحي الشخصيبعد 

على  مساعدتك القسمالتغطیة التأمینیة، اطلب من العاملین في 
التوقیع على ھذه  لدىملء استمارة خیارات الغرف. 

غطیھا تموافقتك على تسدید أي تكالیف ال تعطي االستمارة، 
. في حال توقیع أحد أفراد الخاصة شركة التأمین الصحي

، علیھ أن یتحمل من المریضعلى االستمارة بدالً  العائلة
 المریض. یسددھامسؤولیة تسدید أي رسوم ال 

 
حصولي على ھل المطالبة بغرفة خاصة أو مزدوجة یضمن 

 ؟ الغرفة التي اخترھا
خاصة أو الغرف النبذل كل ما بوسعنا لتلبیة طلبات فیما كال. 

كما مزدوجة، إال أننا ال نستطیع ضمان توافرھا بشكل دائم. ال
حتى بعد وضعھم إلى غرفة أخرى من الممكن نقل المرضى 

في غرفة خاصة أو مزدوجة. في ھذه الحالة، سیتم تعدیل 
 الرسوم.

 
 
 
 
 
 
 

www.nshealth.ca/fees-and-bill-payments 



5

 تلبیة طلبي؟ لم تتمكنوا منماذا لو 
التوزیع  یعتمد. فیھاتأمین الغرفة التي ترغب لسنبذل ما بوسعنا 

سرة المتوفرة والحاجات الطبیة النھائي للغرف على األ
للمرضى اآلخرین. وترتكز الرسوم المفروضة علیك وعلى 

شركة التأمین على نوع الغرفة التي تم اختیارھا لك. فلنفترض 
على سبیل المثال انك كنت ترغب في غرفة خاصة، ولكن عند 

 .قبولك في المستشفى لم نتمكن من تأمین سوى غرفة مزدوجة
سیتوجب علیك أو على شركة تأمین دفع الرسوم عندھا، 

 المترتبة عن اإلقامة في غرفة مزدوجة.
 

دخلت فیھا المستشفى، تم وضعي في غرفة  آخر مرةفي 
لماذا یتعیّن علي الدفع . إضافیة من دون أي رسومخاصة 
 اآلن؟ 

في غرفة خاصة أو  كمن الممكن أن یكون قد تم وضع
 .  تشغیلیةمزدوجة من دون أي تكلفة إضافیة ألغراض طبیة أو 

فنحن نفرض دائماً رسوماً على المرضى الذین یرغبون 
 غرف خاصة أو مزدوجة.  الحصول على

 
 ؟ تقدمت بھطلب الغرفة الذي ر یھل یمكنني تغی

 القسمأجل. الرجاء االتصال بمكتب الدخول أو بالعاملین في 
 لمساعدتك. 
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ھل یمكنني استئجار غرفة خاصة أو مزدوجة.  لیس لدي
 جھاز تلفزیون؟ 

خر. لمعرفة إلى آ تختلف خدمة التلفزیون من مستشفى
"ھیلث ھاب" ـ الخیارات المتاحة لك، الرجاء االتصال ب

HealthHub  على الرقم  المرضىلحلول
مكن) أو االتصال بالعاملین في أ(حیث   1-866-223-3686

 لطلب المساعدة. القسم
 

في غرفة خاصة أو  فاتورة اإلقامةرسل المستشفى یھل س
التأمین الصحي التي أتعامل شركة مزدوجة مباشرة إلى 

 ؟ معھا
إمكانیة إرسال  للتغطیة التأمینیةالمزودة  اتالشركقدم معظم ت

، بالنیابة عن المریض. ما یعني أنھ ال الیھالفاتورة مباشرة إ
یتوجب علیك تسدید الفاتورة والمطالبة بعدھا باستردادھا. 

. نحتاج إلى ھذه الطریقة مریحة للغایةمعظم المرضى  یعتبر
التأمینیة الحالیة لنتمكن من القیام  بتغطیتكالمعلومات الخاصة 

 بذلك.
 

لصحة في مقاطعة نوفا سكوشا عائدات اكیف تستثمر ھیئة 
 الغرف الخاصة والمزدوجة؟ 

تستثمر العائدات المترتبة عن اإلقامة في غرف خاصة أو 
مزدوجة في دعم برامج المستشفى، والتدریب والتعلیم، 

 وتحدیث المعدات.  
 

 لم أوافق على الفاتورة؟  إذاماذا یحصل 
ارات حول كان لدیك استفسفي حال أردت طرح األسئلة أو 

الفاتورة، یمكن االتصال بھیئة الصحة في مقاطعة نوفا سكوشا 
 .على الرقم الموجود على الفاتورة



Prepared by: Communications
AR85-2152 © April 2022 Nova Scotia Health Authority
The information in this pamphlet is to be updated every 3 years or as needed.

ھل تبحث عن المزید من المعلومات المتعلقة بالصحة؟
تجد ھذا الدلیل اإلرشادي وكافة موارد المرضى التي نوفرھا ھنا: 

http://library.nshealth.ca/PatientEducation

والمجالت فیدیو، الكتب، وأشرطة الاتصل بالمكتبة العامة المحلیة للحصول على 
وغیرھا من الموارد.

لمزید من المعلومات، ندعوك إلى زیارة الموقع التالي: 
http://library.novascotia.ca

أو 811على الرقم عبر االتصالوقت، نوفا سكوشا في أّيبمع ممرضة مجازة تواصل
زیارة

https://811.novascotia.ca
، عبر االتصال على مجموعة البرامج والخدمات األخرى المتوفرة في منطقتكتعّرف

أو زیارة211على الرقم 
http://ns.211.ca

الخالیة من التدخین، والتدخین االلكتروني، تشّجع ھیئة الصحة في نوفا سكوشا البیئة 
والعطور.

شكراً!رة. الرجاء عدم استخدام المستحضرات المعّط
www.nshealth.ca

تصمیم: خدمات مكتبة ھیئة الصحة بنوفا سكوشا

. وتثقیفیة فقطإعالمیةألھدافإن المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة مخصصة
الطبیة.المشورةأوالصحیةالرعایةمقامتقومأولتكونمعدّةھذه المعلومات لیست

.بكالخاصالصحیةالرعایةبمزوداالتصالالرجاءأي أسئلة،لدیككانتإذا

سنوات أو كما تقتضیھ الضرورة. 3تتم مراجعة المعلومات في ھذا المنشور كل 
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تتم مراجعة المعلومات في ھذا المنشور كل 
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