
PrismaHealth.org 
 
 
Your rights and protections against surprise medical bills 

 
 ةئجافملا ةیبطلا ریتاوفلا دض كتانامضو كقوقح
 
 يحارج زكرم وأ ةكبشلا لخاد ىفشتسم يف ةكبشلا جراخ دوزم لبق نم جالعلا ىقلتت وأ ةئراط ةیاعر ىلع لصحت امدنع
 .دیصرلا ریتاوف وأ ةئجافملا ریتاوفلا نم يمحم تنأف ، لقنتم
 

What is “balance billing” (sometimes called “surprise billing”)? 
 ؟)"ةئجافملا ریتاوفلا" ًانایحأ ىمست( "دیصرلا ریتاوف" يھ ام
 نیمأتلا وأ / و كرتشملا عفدلا لثم ، بیجلا نم ةنیعم فیلاكتب ًانیدم نوكت دقف ، رخآ ةیحص ةیاعر مدقم وأ ًابیبط ىرت امدنع
 تمق وأ ةیاعر مدقم تیأر اذإ لماكلاب ةروتافلا عفد ىلإ جاتحت وأ ىرخأ فیلاكت كیدل نوكت دق  .مصخلا وأ / و كرتشملا
 .ةیحصلا كتطخ ةكبش يف ةجردم ریغ ةیحص ةیاعر ةأشنم ةرایزب

 
 نم تامدخلا يمدقمل حمُسی دق  .ةیحصلا كتطخ عم ًادقع عقوت مل يتلا قفارملاو تامدخلا يمدقم "ةكبشلا جراخ" ةرابع فصت

 ام اذھو  .ةمدخلا لباقم ھلیصحت متی يذلا لماكلا غلبملاو ھعفد ىلع كتطخ تقفاو ام نیب قرفلا لباقم كل ریتاوفب ةكبشلا جراخ
 ھباستحا متی ال دقو ةمدخلا سفنل ةكبشلا لخاد فیلاكتلا نم رثكأ غلبملا اذھ نوكی نأ لمتحملا نم  .دیصرلا ةروتافب ىمسی

 .ةیصخشلا كتاقفنل يونسلا دحلا نمض
 
 - كتیاعر يف كراشی نم يف مكحتلا كنكمی ال امدنع اذھ ثدحی نأ نكمی  .ةعقوتم ریغ دیصر ةروتاف يھ ةئجافملا ةروتافلا

 لكشب كتجلاعم متت نكلو ةكبشلا لخاد ةأشنم يف ةرایزل ًادعوم ددحت امدنع وأ ئراوط ةلاح كیدل نوكی امدنع لاثملا لیبس ىلع
 .ةكبشلا جراخ ةیاعر مدقم لبق نم عقوتم ریغ
 

You are protected from balance billing for:  
 :ـل دیصرلا ریتاوف نم يمحم تنأ

 
 ئراوطلا تامدخ
 دق غلبم ىصقأ نإف ، ةكبشلا جراخ قفرم وأ دوزم نم ئراوطلا تامدخ ىلع تلصحو ةئراط ةیبط ةلاح نم يناعت تنك اذإ 
 نیمأتلاو ةكرتشملا تاعوفدملا لثم( كتطخل ةكبشلا لخاد فیلاكتلا ةكراشم غلبم وھ ةروتافلاب ةأشنملا وأ دوزملا ھب موقی
 ةلاح يف نوكت نأ دعب اھیلع لصحت دق يتلا تامدخلا اذھ نمضتی  .هذھ ئراوطلا تامدخ ىلع كتبساحم نكمی ال  .)كرتشملا
 رارقتسالا دعب ام تامدخ ىلع كتبساحم متت ال ىتح كب ةصاخلا ةیامحلا ریبادت نع ىلختتو ةیباتك ةقفاوم حنمت مل ام ، ةرقتسم
 .هذھ
 
  .لقنتم يحارج زكرم وأ ةكبشلا لخاد ىفشتسم يف ةنیعم تامدخ
  .ةكبشلا جراخ ةمدخلا يمدقم ضعب نوكی دقف ، لقنتم يحارج زكرم وأ ةكبشلا لخاد ىفشتسم نم تامدخ ىلع لصحت امدنع
 ىلع اذھ قبطنی  .كتطخل ةكبشلا لخاد ةفلكتلا ةكراشم غلبم وھ كل ةروتاف نیدوزملا ءالؤھ مظعم نوكی دق ، تالاحلا هذھ يف

 ، دعاسملا حارجلاو ، ةدالولا يثیدح لافطألا بطو ، تاربتخملاو ، ةعشألاو ، ضارمألا ملعو ، ریدختلاو ، ئراوطلا بط
 يلختلا كنم نوبلطی ال دقو كتروتاف ةنزاوم ءالؤھ ةمدخلا يمدقمل نكمی ال  .ةزكرملا ةیانعلا يئاصخأ وأ ىفشتسملا تامدخو
 .دیصرلا ةروتاف ریرحت متی ال ىتح كب ةصاخلا ةیامحلا تاءارجإ نع
 



 ةنزاوم نم ةكبشلا جراخ نم ةمدخلا ومدقم نكمتی نلف ، ةكبشلا لخاد قفارملا هذھ يف ىرخأ تامدخ ىلع تلصح اذإ 
 .كب ةصاخلا ةیامحلا نع ىلختتو ةیباتك ةقفاوم حنمت مل ام ، كتروتاف
 
 كنكمی  .ةكبشلا جراخ ةیاعر ىلع لوصحلاب بلاطم ریغ اًضیأ تنأ  .دیصرلا ریتاوف نم ةیامحلا نع يلختلاب ًادبأ ًابلاطم تسل
 .كتطخ ةكبش يف ةأشنم وأ دوزم رایتخا

 
 :ةیامحلا هذھب اًضیأ عتمتت كنإف ، دیصرلا ریتاوفب حمُسی ال امدنع
 
 اذإ اھعفدتس يتلا تاموصخلاو كرتشملا نیمأتلاو ةكرتشملا تاعوفدملا لثم( ةفلكتلا نم كتصح عفد نع طقف لوؤسم تنأ •
 ً.ةرشابم ةكبشلا جراخ نم قفارملاو تامدخلا يمدقمل ةیحصلا كتطخ عفدتس  .)ةكبشلا لخاد ةأشنملا وأ رفوملا ناك
 
 :يلی امب ماع لكشب ةیحصلا كتطخ موقت نأ بجی •
 .)قبسم نذإ( امدقم تامدخلا ةقفاوم ىلع لوصحلا كنم بلطتت نأ نود ئراوطلا تامدخ ةیطغت ○
 .ةكبشلا جراخ يدوزم لبق نم ئراوطلا تامدخ ةیطغت ○
 غلبملا اذھ راھظإو ةكبشلا لخاد ةأشنم وأ دوزم عفدتس ام ىلع )ةفلكتلا ةكراشم( ةأشنملا وأ رفوملل ھب نیدت ام ىلع دمتعا ○
 .كب ةصاخلا دئاوفلا حرش يف

  .بیجلا نمو كب صاخلا مصخلا دح وحن ةكبشلا جراخ تامدخ وأ ئراوطلا تامدخ لباقم ھعفدت غلبم يأ دع ○
 
 ةدعاسملا بتكم ،ةیكیرمألا ةیناسنإلا ةمالسلاو ةحصلا ةرازوب لصتاف ،ئطاخ لكشب ةروتافلارادصإ مت دق كنأ دقتعت تنك اذإ
  مقرلا ىلع  )تآجافملل ال(

1-800-985-3059 
 
  عقوملا ةرایزب لضفت ،يلاردیفلا نوناقلا بجومب كقوقح لوح تامولعملا نم دیزمل

 
www.cms.gov/nossuriss 
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