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سجل عندك في تقويمك :التسجيل مفتوح من  6إلى  20نوفمبر.

تواصل  Novant Healthتقديم الفوائد لك لتجعلك على بعد خطوة واحدة من التمتع بصح ٍة أفضل.
د ّ ِون ما سيتغير لدينا العام القادم وانضم إلينا في األحداث االفتراضية والندوات التي سنقدمها عبر اإلنترنت لتتعلم
المزيد عن مزايا .2021
تتوافق  Ovant Healthمع قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية المعمول بها وال تميز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو السن أو اإلعاقة أو الجنس.
.ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-890-5420
.CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-890-5420

حدد اختيارات
لرفاهيتك الكاملة
ابحث بالداخل عن:
تغييرات على خطة المزايا الصحية  • Novant Health 2021كيفية إكمال التسجيل المفتوح الخاص بك
هل تريد معرفة المزيد؟ قم بزيارة  NovantHealth.org/OpenEnrollmentوشاهد األحداث القادمة
مقاالت في  Team Connectمع جداول زمنية لمواعيد أحداث المزايا االفتراضية والندوات عبر اإلنترنت.

ما الذي تغبر؟
المزايا

األشياء التي ينبغي عليك أخذها بعين االعتبار

جديد 2021

الطبية

•توسعت شبكة  Tier 1لتشمل المعدات الطبية المعمرة ( )DMEوخدمات الصحة المنزلية والنوم لكل من  Bindو .Cigna
بالنسبة لخطط  Cigna Premiumو  ،Standardسيتم تنسيق الخدمات واإلمدادات من خالل خدمة  CareCentrixعلى الرقم
.1-800-808-1902
•قامت  Bindبتوسيع قائمة اإلجراءات الطبية التي تخضع لتسعيرة العالج المحددة في مجاالت مثل :العمليات الجراحية والعالج
سعرا واحدًا لمجموعات أكثر من الخدمات التي يتم إجراؤها بشكل
اإلشعاعي والقلب والرئة والعالج الكيميائي .ستحدد الخطة أيضًا ً
شائع في نفس الوقت (على سبيل المثال :استئصال اللوزتين واستئصال اللحمية) .يمكن إجراء هذه التغييرات حيث عززت Bind
أدوات البحث الخاصة بها والتي تسهل مقارنة خيارات التغطية والعالج.

الصيدلة

دوالرا
سيتم منح أعضاء الفريق غير المسجلين بالفعل في  WellConnectوالذين قاموا بالتسجيل فيه أثناء التسجيل المفتوح 75
ً
( 7500نقطة) لمشاركي  Cignaو  7500نقطة لمشاركي  Bindفي برنامج الرفاهية WellConnect .هي منصة الرسائل النصية
اآلمنة من  WellDyneوالتي تسهل فهم الوصفات الطبية وإعادة تعبئتها ،والعثور على األدوية األقل تكلفة حسب الحالة ،والتحدث إلى
ممثل  WellDyneبضغطة زر.

•للتسجيل في  ،WellConnectانتقل إلى
.yourwellconnect.com/welldyne
•لألسئلة حول مزايا الصيدلة ،قم بزيارة بوابة األعضاء على
 WellDyne.comأو اتصل بخدمات األعضاء على
.1-855-288-5206

اإلعاقة قصيرة
األجل

سيتم إبطال جميع أعضاء الفريق المؤهلين ،بما في ذلك أطباء ،NHMGغير المسجلين في خطة اإلعاقة قصيرة األجل ( )STDفي
ً
استكمال ناجحًا
خطة األمراض المنقولة جنسيًا التي لديها فترة انتظار مدتها  30يو ًما .هذه التغطية ستكون مشكلة مضمونة وال تتطلب
إلثبات عملية التأمين .تستمر  STDفي كونها تطوعية ،وأنت من يدفع التكلفة الكاملة للحصول على التغطية.

قم بتسجيل الدخول إلى الخدمة الذاتية إذا كنت تريد:
•التغيير من خطة  STDلمدة  30يو ًما إلى خطة  STDلمدة 15
يو ًما دون دليل على قابلية التأمين.
•االنسحاب من تغطية األمراض المنقولة باالتصال الجنسي.

خطط المزايا
الطوعية

إجازة مدفوعة
األجر لمقدم
الرعاية

•توفر المزايا الطوعية الجديدة ،MetLife Legal Plans ،إمكانية الوصول إلى إرشادات وأدوات الخبراء لمساعدتك في التعامل
مع مجموعة واسعة من االحتياجات القانونية الشخصية .تتضمن خطط  MetLifeالقانونية أيضًا  ،FraudScoutالتي توفر خدمات
حماية شاملة لالئتمان ومراقبة الهوية ومليون دوالر من مصاريف سرقة الهوية.
•يتم اآلن التسجيل في جميع خطط االستحقاقات التطوعية لشركة ( MetLifeخطط  MetLifeالقانونية ،وتغطية األمراض الخطيرة
والحوادث) في صفحة تسجيل المزايا في الخدمة الذاتية (.)PeopleSoft
ستُوفر  Novant Healthألعضاء الفريق المؤهلين إجازة مدفوعة األجر لمدة أسبوع واحد بنسبة  100٪من الراتب األساسي للسماح
برعاية أحد الوالدين أو الزوج أو الطفل دون سن  18عا ًما ،الذين يعانون من حالة صحية خطيرة على النحو المحدد في قانون اإلجازة
ً
شهرا وأن يكون قد عمل على األقل  1250ساعة خالل الـ
العائلية والطبية .لكي يكون عضو الفريق
مؤهل ،يجب أن يتم توظيفه لمدة ً 12
شهرا السابقة لطلب اإلجازة.
ً 12

•انتقل إلى  NovantHealth.org/OpenEnrollmentلعرض
 DMEوخدمات الصحة المنزلية والنوم لـ  Bindو .Cigna
•راجع قائمة  Bindالموسعة لإلجراءات الطبية الخاضعة
للتسعير الخاص بالعالج على choosebind.com/
( NovantHealthرمز الوصول)novant2021 :

•لمعرفة المزيد ،قم بزيارة info.legalplans.com
وأدخِ ل رمز الوصول  9903700أو اتصل بالرقم
 ،1-800-821-6400من االثنين إلى الجمعة،
من الساعة  8صباحًا حتى الساعة  8مسا ًء.)ET( .
•للتسجيل في أي من خطط المزايا الطوعية لشركة  ،MetLifeقم
بتسجيل الدخول إلى الخدمة الذاتية.
سوف تتعامل  Hartfordمع إدارة إجازة مقدم الرعاية الجديد كما
هو الحال مع برامج إجازات الغياب األخرى.

ستستمر برامج حوافز الرفاهية في شكلها الحالي في عام .2021

كيف تكمل تسجيلك
في حالة إكمال تسجيلك على حاسوب تابع لـ Novant Health
1.اتصل بـ ( Global Connectشبكة )Novant Health
2.انتقل إلى  I-Connectعلى الرابط http://iconnect.novanthealth.org/Pages/
Home.aspx
3.حدد موارد أعضاء الفريق " "Team member resourcesعلى ( I-Connectاللوحة
اليمنى على الشاشة)
4.حدد الخدمة الذاتية ""self service
5.أدخل معرف المستخدم الخاص بك (رقم معرف الموظف المكون من ستة أرقام) وكلمة المرور

في حالة إكمال تسجيلك على حاسوبك الشخصي
1.أدخِ ل  NovantHealth.orgفي شريط عنوان المتصفح الخاص بك .حدد للموظفين "for
 "employeesفي الجزء العلوي من الصفحة ،أو قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة وحدد اتصاالت
أعضاء الفريق "."team member connections
2.ضمن قسم الوصول عن بُعد ،حدد الخدمة الذاتية ( .)PeopleSoftسوف تظهر شاشة بوابة
.Novant Health PeopleSoft
•مالحظة :عند الوصول إلى الخدمة الذاتية من المنزل ،ستحتاج إلى تسجيل الدخول على شاشتين
مختلفتين لتسجيل الدخول.
3.في شاشة تسجيل الدخول األولى ،أدخِ ل:
•معرف المستخدم  -معرف الموظف المكون من ستة أرقام (على سبيل المثال)123456 ،

6.بعد تسجيل الدخول ،حدد المزايا ""Benefits

•كلمة المرور  -كلمة المرور التي تم إنشاؤها في إدارة كلمات المرور

7.حدد تسجيل المزايا ""Benefits Enrollment

•حدد – Novant Health PeopleSoft
4.عند تسجيل الدخول الثاني ،أدخِ ل:
•معرف المستخدم  -معرف الموظف المكون من ستة أرقام (على سبيل المثال)123456 ،
•كلمة المرور  -كلمة المرور التي تم إنشاؤها في إدارة كلمات المرور
•سوف تُفتح صفحة الخدمة الذاتية  .PeopleSoftضمن القائمة الرئيسية ،حدد الخدمة الذاتية >
المزايا > تسجيل المزايا.

إذا كانت لديك أية أسئلة أو أنك تحتاج إلى المزيد من المساعدة،
فيرجى االتصال بـ  AskHR@novanthealth.orgأو االتصال
بمكتب خدمة  DPSعلى الرقم .1-866-966-8268
هل تريد معرفة المزيد؟ قم بزيارة NovantHealth.org/OpenEnrollment
وشاهد المقاالت القادمة في النشرة اإلخبارية لـ .Team Connect
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تاريخ افتتاح التسجيل سيكون من  6إلى  20نوفمبر.
•سيعود التسجيل المفتوح لعام  2021خالل عام حيث سيتم تلقائيًا ترحيل اختيار خطتك الطبية الحالية
وستكون هي نفسها خطتك الطبية للعام المقبل ما لم تقم بإجراء تغيير.
•يمكن إتمام إعادة التحقق من أهلية الزوج للتغطية الطبية لـ  Novant Healthمن خالل تقديم إقرار
إلكتروني على صفحة تسجيل المزايا في الخدمة الذاتية .تحتفظ  Novant Healthبالحق في إجراء
عمليات تدقيق دورية ألهليّة الزوج المسجل.

