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حلول الرعاية الصحية الدولية للحكومات

يحتاج موظفوك وعائالتهم في جميع أنحاء العالم إلى راحة البال والثقة التي تأتي من استراتيجية الفوائد الشاملة التي يقدمها رائد صناعة ذو خبرة. كجزء من

®CVS Health، وهي شركة Fortune 4، نعمل معا لتقديم الدعم السلس والوصول المحلي إلى رعاية عالية الجودة.

الحلول التي تحتاجها

نحن نبني حلول رعاية شاملة ومتوافقة ويمكن تخصيصها لموظفيك. لقد تم تصميمها 

أيضا لتحقيق أقصى استفادة من أموال الرعاية الصحية.

zومع شبكتنا العالمية التي تضم 1.2 مليون مقدم خدمات طبية في الواليات

المتحدة و 165,000 آخرين خارج الواليات المتحدة، فقد قمنا بتغطيتك في جميع

أنحاء العالم.

ً

يمكنك االعتماد علينا

مع خبرتنا التي تزيد عن 165 عاما وما يقرب من 60 عاما من خدمة المنظمات

الحكومية والدبلوماسية، سيستفيد موظفوك وعائالتهم من الرعاية الشخصية

والمتكاملة والموارد المتطورة. وسوف تستفيد من قوة عاملة صحية ومنتجة

ونتائج أفضل.
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القوة والخبرة لمساعدتك على النجاح

نحن بمثابة امتداد لقسم الفوائد الخاص بك. تعمل فرق إدارة العقود

Aetna International المخصصة من على:

 أن تكون شريكك االستراتيجي الموثوق به وتتشاور معك بشأن االبتكارات	

والخدمات والتحليل المالي والمزيد

 مساعدتك على التنقل في المتطلبات القانونية والتنظيمية المتطورة باستمرار	

 تحديد المعالم الرئيسية لالنتقال السلس	

 تعيين فريق تنفيذ للقيام تحمل االعباء بالنيابة عنك	

 تبسيط خطط االتصال المؤثرة وقيادتها لموظفيك	

باإلضافة إلى ذلك، ستتمكن من الوصول إلى نظام آمن لتسجيل األعضاء عبر اإلنترنت

من أجل تسجيل وإدارة المزايا بشكل أسهل وأسرع وأكثر مالءمة .

شريك الرعاية الصحية الخاص بك
معا يمكننا تحقيق مزاياك والتوفير في التكاليف مع تحويل التجربة لموظفيك وعائالتهم.

لمعرفة المزيد
،Myra Maldonado توا صل مع

المسؤولة التنفيذية لمبيعا ت خطط الطالب الحكومية والدولية
 Aetna International – األمريكية

 رقم الموبايل: 571-722-0111
المكتب: 703-327-2349

maldonados1@aetna.com :البريد االلكتروني

®Aetna عالمة تجارية لـ .Aetna Inc ومحمية في جميع أنحاء العالم بواسطة تسجيالت العالمة التجارية واالتفاقيات.

يتم تأمين الخطط والبرامج أو إدارتها بواسطة Aetna Insurance Company Limited أو .Aetna Life & Casualty (Bermuda) Ltd ال تقدم Aetna الرعاية أو ال تضمن
الوصول إلى الخدمات الصحية. ال يتم تغطية جميع الخدمات الصحية. توفر برامج المعلومات الصحية معلومات صحية عامة وهي ليست بديالً عن التشخيص أو العالج بواسطة أخصائي رعاية صحية.
راجع وثائق الخطة للحصول على وصف كامل لمزايا واستثناءات وقيود وشروط التغطية. تعتبر المعلومات دقيقة اعتبارا من تاريخ اإلصدار؛ ومع ذلك، فهي تخضع لتغييرات. لمزيد من المعلومات،

.AetnaInternational.com راجع
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