
 حمایتك من الفواتیر الطبیة المفاجئةتدابیر حقوقك و
 

الخطة  شبكةل      ّ                         أحد مقد مي الخدمات غیر التابعین              ّ           طارئة أو تتلق ى العالج من  في حالة إحدى خدمات الرعایة الطبیة   ّ  تلق ى عندما ت
تقاضي المبالغ الفواتیر المفاجئة أو فواتیر ضد  بالحمایة تعتتمإنك ، فتابع للشبكة في مستشفى أو مركز جراحي متنقل الصحیة

  .غیر المدفوعة
 

 
  ُ         ً                       ت سمى أحیان ا "الفواتیر المفاجئة")؟والتي (تقاضي المبالغ غیر المدفوعة" "فواتیر المقصود بمصطلح ما 

ھ إلى  ّ       عندما تتوج   اتعودفم             ّ             َّ                           صحیة، فقد تتك بد تكالیف معی نة على نفقتك الخاصة، مثل الالرعایة خدمات ال يمقدم وأحد األطباء أ         
      ّ                                                    قد تتك بد تكالیف أخرى أو تضطر إلى دفع الفاتورة بالكامل إذا  .التكالیف المستقطعةو/أو  المشاركة في التأمینو/أو  ةالمشترك

ّ        توج ھت إلى   شبكة خطتك الصحیة.ل غیر التابعةصحیة الرعایة الفق امرأحد رعایة أو قمت بزیارة خدمات ال يمقدمأحد   
    ُ                   قد ی سمح لمقدمي الرعایة                                                ً                 لشبكة" مقدمي الرعایة والمرافق التي لم توقع عقد ا مع خطتك الصحیة.غیر تابع لتصف عبارة "
 تم تحصیلھ مقابل الخدمة.خطتك على دفعھ والمبلغ الكامل الذي یاتفقت الفرق بین ما  بتقاضيلشبكة بمحاسبتك غیر التابعین ل

لنفس الخدمة  المقررة یتجاوز ھذا المبلغ التكالیف وعلى األرجح فواتیر تقاضي المبالغ غیر المدفوعة"."        ُ       ھذا ما ی سمى بـ 
 الخاص. لتكالیف المدفوعة من مالكوقد ال یتم احتسابھ ضمن الحد السنوي لضمن شبكة الخطة الصحیة، 
ّ                         إن  "الفواتیر المفاجئة" ھي  ُ                                  غیر م توقعة لتقاضي المبالغ غیر المدفوعة فواتیر                     ّ                 یحدث ھذا عندما یتعذ ر علیك التحكم في  قد .    
                  ً         أو عندما تحدد موعد ا لزیارة طارئة كون لدیك حالة تعندما كما ھو الحال  –الصحیة رعایتك خدمة  الكیانات المشاركة في تقدیم

ٍ       بشكل  غیر م تخضع كلشبكة ولكنل أحد المرافق التابعةفي   لشبكة.غیر التابعین لرعایة خدمات ال يمقدمأحد  على یدللعالج  توقع   
 

 
 :عند تلقیك الخدمات التالیة فواتیر تقاضي المبالغ غیر المدفوعةتتم حمایتك من 
 خدمات الطوارئ

ضت لإذا  ّ     تعر  لشبكة، ل غیر التابعةفق امرالرعایة أو خدمات ال يمقدمأحد حالة طبیة طارئة وحصلت على خدمات الطوارئ من   
ُ        ً  الم حدد وفق ا فإن أقصى مبلغ قد یحاسبك علیھ مقدم الرعایة أو المرفق ھو مبلغ مشاركة التكلفة  (مثل  الصحیة لشبكة خطتك  

مقابل الحصول  فواتیر تقاضي المبالغ غیر المدفوعةمحاسبتك بنظام یمكن  ال التأمین).المشاركة في المدفوعات المشتركة و
ّ                                                           یتضم ن ذلك الخدمات التي قد تحصل علیھا بعد استقرار حالتك، ما لم  على خدمات الطوارئ ھذه. وتتخلى        ً كتابیة         ً موافقة    ّ   تقد م    

ُ  ّ   الم قد مة خدماتھذه ال مقابل بفواتیر تقاضي المبالغ غیر المدفوعةمحاسبتك  التي تقتضي عدم تكعن تدابیر حمای د استقرار بع   
 الحالة.

 
 تابع للشبكة نقل         َّ                             خدمات معی نة في مستشفى أو مركز جراحي مت

في  لشبكة.غیر التابعین لبعض مقدمي الرعایة یوجد ، فقد تابع للشبكة خدمات من مستشفى أو مركز جراحي متنقل تلقىعندما ت
ُ        ً        ھو مبلغ مشاركة التكلفة الم حدد وفق ا لشبكة الرعایة ھؤالء خدمات  و ُ               ی حاسبك علیھ مقدم یكون أقصى ما یمكن أنھذه الحاالت،                           

طب  وأالمختبرات،  وأاألشعة،  وأعلم األمراض،  وأالتخدیر،  وأ، ةالطارئالخدمات الطبیة طبق على وھذا ین خطتك الصحیة.
مقدمي ل ال یمكن المستشفى، أو خدمات العنایة المركزة.خدمات أطباء  وأالجراح المساعد، خدمات  وأاألطفال حدیثي الوالدة، 

تك، ایتدابیر حممنك التخلي عن أن یطلبوا  یجوز لھم الو مبالغ غیر المدفوعة،فواتیر تقاضي الالرعایة ھؤالء محاسبتك بنظام 
 .والتي تقتضي عدم محاسبتك بفواتیر تقاضي المبالغ غیر المدفوعة

من محاسبتك یتمكنوا  لنلشبكة غیر التابعین لالرعایة  يمقدم فإنلشبكة، ل التابعةخدمات أخرى في ھذه المرافق     ّ  تلق یت إذا
 .غطاء حمایتكوتتخلى عن        ً كتابیة         ً موافقة    ّ  قد م، ما لم تتقاضي المبالغ غیر المدفوعةفواتیر ب

 
           ً ولست مطالب ا  .فواتیر تقاضي المبالغ غیر المدفوعةك من تحمایتدابیر بالتخلي عن       ً نھائی ا      ً مطالب ا لست

ً   أیض ا  رعایة أو خدمات ال يمقدمأحد یمكنك اختیار   لشبكة.جھات غیر تابعة لمن     ّ               تلق ي خدمات الرعایةب  
 .الصحیة شبكة خطتكالتابعة لفق امرال

 
 

 

، فإنك تتمتع بإصدار فواتیر تقاضي المبالغ غیر المدفوعة في حال عدم السماح
  الحمایة التالیة: بإجراءات

التي  المستقطعةالتكالیف التأمین والمشاركة في أنت مسؤول فقط عن دفع حصتك من التكلفة (مثل المدفوعات المشتركة و •
الرعایة  خدمات لمقدميالتكالیف ستدفع خطتك الصحیة   لشبكة).    ً   تابع ا لالرعایة أو المرفق خدمة تدفعھا إذا كان مقدم 

       ً مباشرة . غیر التابعین للشبكةوالمرافق 



 بما یلي:االلتزام خطتك الصحیة  یتعین علىبصفة عامة،   •
o   مسبق).تصریح لخدمات (مقابل اتغطیة خدمات الطوارئ دون مطالبتك بالحصول على موافقة مسبقة
o   لشبكة.غیر التابعین لالرعایة خدمات مقدمي  التي تم تلقیھا منتغطیة خدمات الطوارئ
o  ي أساس ما تدفعھ ألالرعایة أو المرفق (مشاركة التكلفة) على خدمة علیك لمقدم  ةستحق           ُ المبالغ الم   حساب

  .بیان استحقاقاتكھذا المبلغ في  ، وإدراجلشبكةل المرافق التابعةرعایة أو خدمة ال يمقدممن 
o  حدود ضمن لشبكة ل غیر التابعةتدفعھ مقابل خدمات الطوارئ أو الخدمات مالي أي مبلغ  حساب

 الشخصي. المدفوعة من مالك النفقاتمستقطعة وال تكالیفال

-1المزید من المعلومات، یمكنك االتصال على الرقم  معرفة ، أو كنت تریدعن طریق الخطأ     ّ          ك تلق یت فواتیر كنت تعتقد أنإذا 
800-985-0359.  

على المزید من المعلومات حول حقوقك لالطالع  https://www.cms.gov/nosurprises  الموقع اإللكتروني    ِ         باد ر بزیارة
 .بموجب القانون الفیدرالي
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