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 لمفاجئةا لطبیةا تیرالفوا ضد حمایتك سائلوو حقوقك

 

 

 ؟")لمفاجئةا تیرالفوا" ًاحیانأ تسمى( "نةازلمتوا تیرالفوا" يھ ما

 تلمدفوعاامثل ، تدفعھا من جیبكأن ا بتكالیف معینة یجب ًمدینن فقد تكو، خرآعایة صحیة رموفر أو ا ًبیبطعندما تقابل 

 بالكامل رةلفاتوا فعد لىإ تضطر قد أو ىخرأ تكالیف علیك ضتفر قدو .تلخصوماا أو / و كلمشترا لتأمینا أو / و لمشتركةا

 .لصحیةا خطتك شبكة في جةرمد غیر صحیة عایةر ةمنشأ رةبزیا قمت أو عایةر موفر قابلت إذا

 

 لرعایةا يسمح لموفرُقد ی .لصحیةامع خطتك ا لتي لم توقع عقدًت المنشآوالرعایة ي اموفر "لشبكةرج امن خا"رة تصف عبا

 یتم تحصیلھ مقابلي لذالكامل المبلغ وافعھ دفقت خطتك على وابین ما ق لفراتیر لك مقابل الفوار الشبكة بإصدرج امن خا

 لخدمةا لنفس لشبكةا خلدا لتكالیفا من كثرأ لمبلغا اذھ نیكو أن لمحتملا منو ".نةازلمتوا تیرالفوا" یسمى ما اذوھ .لخدمةا
 .جیبك من تدفعھا لتيا لنفقاتك يلسنوا لحدا ضمن حتسابھا یتم ال قدو

 

 —عایتك رفي رك لتحكم فیمن یشااعندما ال یمكنك ا ذث ھیحدأن یمكن  .نة غیر متوقعةازمتورة ي فاتوھ "لمفاجئةاتیر الفوا"

 غیر بشكل معالجتك تتم لكنو لشبكةا خلدا ةمنشأ في رةلزیا اموعدً دتحد عندما أو ارئوط لدیك حالة نتكو عندما للحاا وھ كما

 .لشبكةا رجخا من عایةر موفر بل من متوقع

 

 :یلي ما یخص فیما نةازلمتوا تیرالفوا من محمي نتأ

 

 ارئلطوت اخدما
 قصىن أفإ، لشبكةرج امرفق من خاأو عایة رمن موفر ارئ لطوت احصلت على خدماوئة راطبیة طكنت تعاني من حالة إذا 

 تلمدفوعاا مثل( لخطتك لشبكةا خلدا لتكلفةا في كةرلمشاا مبلغ وھلك  رةً فاتو ةلمنشأا أو لرعایةا موفر بھ ریصد قد مبلغ

 .هذھ ارئلطوا تخدما على نةازلمتوا تیرابالفو محاسبتك یمكن الو ).كلمشترا لتأمینا أو / و تلخصوماا أو / و لمشتركةا

 لحمایةا سائلو عن تتخلىو كتابیة فقةامو تمنح لم ما ة،مستقر حالتك تصبح أن بعد علیھا تحصل قد لتيا تلخدماا لكذ یتضمنو

 .هذھ ارالستقرا بعد لمقدمةا تلخدماا مقابل لك نةازلمتوا تیرالفوا ارصدإ مبعد لمتعلقةا بك لخاصةا

 

 حي متنقلامركز جرأو لشبكة اخل دامعینة في مستشفى ت خدما

 رجمن خات لخدماي ابعض موفرن فقد یكو ،لشبكةاخل داحي متنقل امركز جرأو من مستشفى ت عندما تحصل على خدما

 خلدالتكلفة اكة رو مبلغ مشاھبھ لك رة فاتوار بإصدء ؤالھلرعایة و اموفرم قصى مبلغ یقون أفإت، لحااله اذھفي  .لشبكةا

 بات، أو طلمختبر، أو األشعةاض، أو األمراعلم ، أو لتخدیرارئ، أو الطواب طعلى ا ذھینطبق و .بخطتكص لخاالشبكة ا

 ءؤالھ لرعایةا يلموفر یمكن ال .ةلمركزا لعنایةا تخدما أو ،لمستشفىا بیبط أو ،لمساعدا احلجرا أو دة،لوالا حدیثي لفاطألا
 .نةازلمتوا تیرالفوا ارصدإ ضد بك لخاصةا لحمایةا سائلو عن بالتخلي مطالبتك لھم زیجو الو لك نةازمتو رةفاتو ارصدإ

 

 تیرافو ارصدإ من لشبكةا رجخا من لرعایةا وموفر یتمكن فلن ،للشبكة لتابعةا تلمنشآا هذھ في ىخرأ تخدما على حصلت إذا

 .لك لمتاحةا لحمایةا سائلو عن تتخلىو كتابیة فقةامو تمنح لم ما ،لك نةازمتو

 أو في مستشفى لشبكةا رجخا من عایةر موفر قبل من جلعالا تتلقى أو ئةراط عایةر على تحصل عندما

 .نةازلمتوا تیرالفوا أو لمفاجئةا تیرالفوا من محمي فأنت ،لشبكةا خلدا متنقل حياجر مركز
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 مطالب غیر یضاأ نتأ .نةازلمتوا تیرالفوا ضد بك لخاصةا لحمایةا سائلو عن بالتخلي اًد بأ ًامطالب لست

 .خطتك شبكة تتبع ةمنشأ أو عایةر موفر رختیاا یمكنك .لشبكةا رجخا من لرعایةا على لبالحصو

 :ةیلتالا ةیلحماا لسائوب اضً   یأ عتمتت كنفإ ،ةنازتولما رتیافولا اربإصد حمُسی ال دماعن

 

 إذالتي ستدفعھا ت الخصوماك والمشترالتأمین والمشتركة ت المدفوعاا مثل(لتكلفة افع حصتك من دفقط عن ول نت مسؤأ ●

 لشبكةا رجخا من تلمنشآوا لرعایةا يلموفر لصحیةا خطتك ستدفع ).لشبكةا خلدا من ةلمنشأا أو لرعایةا موفر نكا

 .ةً مباشر

 

 :یلي بما عموما لصحیةا خطتك متقو أن یجب   ●

o   لمسبقا لتصریحا( تلخدماا على مسبقة فقةامو على لبالحصو مطالبتك دون ارئلطوا تخدما تغطیة.( 

o   لشبكةا رجخا من لرعایةا يموفر قبل من ارئلطوا تخدما تغطیة. 

o   أو عایةر لموفر فعھد سیتم على ما یعتمد )لتكلفةا في كةرلمشاا( ةلمنشأا أو لرعایةا لموفر بھ تدین جعل ما 
 .علیھ تحصل يلذا زاتالمتیاا حشر في لمبلغا اذھ ضعرو ،لشبكةا خلدا من ةمنشأ

o   للخصم لقابلا لمبلغا ضمن لشبكةا رجخا من تلخدماا أو ارئلطوا تخدما مقابل تدفعھ مبلغ أي بحسا 
 .جیبك من تدفعھ يلذا ألقصىا لحدوا

 

 لموقعا عبر لیةرالفیدا لحكومةا لىإ ىشكو تقدیم یمكنك ،ئطخا بشكل لك رةفاتو ارصدإ تم نھأ تعتقد كنت إذا

https://www.cms.gov/nosurprises/consumers یضاأ یمكنك 1.-800-985-3059 بالرقم لالتصاا ریقط عن أو 

 لموقعا عبر Insurance of Department Nebraska لىإ ىشكو تقدیم

 https://doi.nebraska.gov/consumer/consumer-assistance أو عن طریق االتصال بالرقم 1-402-471-2201.

 

 حقوقك لحو تلمعلوماا من مزید على لللحصو https://www.cms.gov/nosurprises/consumers لموقعا رةبزیا قم

 .ليرالفیدا نلقانوا بموجب

 

 لحو تلمعلوماا من مزید على لللحصو 402-471-2201 بالرقم تصلا أو /https://doi.nebraska.gov لموقعا رةبزیا قم

 Nebraska. الیةو نقانو بموجب حقوقك
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