د حیرانتیا طبي بلونو په وړاندې ستاسو حقونه او خوندیتوبونه
کله چې تاسو بیړني پاملرنې ترالسه کوئ یا د شبکې څخه بهر معالج لخوا د شبکې دننه روغتون ،د
امبوالنسي جراحي مرکز کې درملنه کوئ ،تاسو د حیرانتیا طبي بلونو څخه خوندي یاست .په دې
قضیوکې ،تاسو باید ستاسو د پالن اړوند مشترکه تادیاتو  ،مشترکه بیمې او  /یا د کسر وړ تادیاتو څخه
ډیرې پیسې ورنکړئ.
د توازن بیلنګ څه دی ( ځیني وختونه د حیرانتیا بیلنګ ورته ویل کیږي)؟
کله چې تاسو یو ډاکټر یا بل روغتیایی مرکز کارکونکي سره ګورئ ،تاسو ممکن ځینې اضافی یا غیر متوقع لګښتونه لکه
مشترکه تادیات ،مشترکه بیمه او  /یا د کسر وړ تادیات تادیه کړی .که تاسو چېرې د هغه روغتیایي مرکز ډاکټر څخه تداوي
وکړئ یا داسې روغتون ته مراجعه وکړی چې ستاسو د روغتیا پالن شبکې څخه بهر وي ،تاسو ممکن ځیني اضافي لګښتونه یا
هم ټول بل تادیه کړئ.
"د شبکې څخه بهر" پدې معنی ده چې هفه د روغتیایی کارکوونکي یا طبی اسانتیاوې چې ستاسو د روغتیا پالن سره یې د
صحي خدماتو وړاندي کولو لپاره تړون نه وی السلیک شوی .له شبکې څخه بهر روغتیایی مرکز اجازه لري چې تاسو څخه
ستاسو د پالن کوم چې تاسو یې تادیه کوی او د خدماتو د بل د توپیر مقدار پیسې واخلي .دې ته "د بیالنس بیلینګ" یا غیر
متوقع لګښتونه ویل کیږي .دا مقدار احتماال د ورته خدمت لپاره دشبکې لګښتونو څخه ډېردی او ممکن ستاسو د پالن د مجرایي
وړیا کلني جیب حد ته حساب نه کړي.
"دحیرانتیا بیلنګ" یوغیرمتوقع توازن بیل دی .دا هغه وخت پیښږی کله چې تاسو ونشئ کوالی پدې پوه چې څوک ستاسو په
پاملرنې کې دخیل دي — لکه کله چې تاسو اضطراري حالت لرئ یا کله چې تاسو د شبکې دننه صحی مرکز ته مراجعه کوئ
مګر په غیر متوقع ډول د شبکې څخه بهر روغتیایی مرکز لخوا تداوي کېږی .د سرپرایز طبي بلونه د پروسې یا خدمت په پام
کي نیولو سره زرګونه ډالر لګښت لري.

تاسو د "توازن بیلینګ" څخه خوندي یاست لپاره د:
بېړني خدمتونه
که تاسو بیړني طبي حالت لرئ او د شبکې څخه بهر صحی مرکز یا کارکونکي څخه اړوند خدمتونه ترالسه کوئ ،زیاترینه
مقدار چې دوی تاسو څخه اخلی د شبکې دننه د پالن د لګښتونو پر اساس وي( مشترکه تادیات ،مشترکه بیمه او  /یا د کسر وړ
تادیات) تاسو نشئ کوالی ددې بیړني خدماتو لپاره لګښت ورکړئ .پدې کې هغه خدمتونه شامل دي چې تاسو یې د روغتیایی
وضعیت له نورمال کېدو وروسته ترالسه کوی ،تاسو ددې لګښتونو د مخنیوي لپاره باید لیکلي موافقه ورکړئ او یا د خپل
خوندیتوب څخه الس په سر شی تر څو له رغیدو څخه وروسته د دې خدماتو لپاره غیر متوقع لګښتونه ورنکړي.
ځیني خدمتونه د شبکې د ننه روغتون یا د امبوالنسي جراحي مرکز کې
کله چې تاسې د شبکې د ننه او یا سیار جراحي مرکز څخه خدمات ترالسه کوی نو ممکن ځیني صحي کارمندان یې د شبکي
څخه بهر وي .پدې حالت کې ،زیاترینه مقدار چې دوی تاسو څخه اخلی د شبکې دننه د پالن د لګښتونو پر اساس هغه د سهامي
لګښت برخه وي دا په عاجلو درملو ،بې هوښۍ ،پتالوژي ،رادیولوژي ،البراتوار ،ماشوم پاملرنه ،د جراح معاون ،صحي
کارمند او متخصصینو باندې د پلي کېدو وړ دي .یاد صحي کارمندان نشی کوالی تاسو ته غیر متوقع بل درکړي او ممکن تاسو
ددې غوښتنه هم ونکړي چې د غیر متوقع بل څخه د مخنیوي په خاطر له خپل خوندیتوب تېر شی.
که چېرې تاسې د شبکې د ننه آسانتیاوو څخه په استفادې نور خدمات السته راوړی ،له شبکې څخه بهر صحي کارکوونکي نشي
کوالی تاسو ته بل درکړي تر هغې چې تاسو ورسره لیکلې موافقه وکړی او یا هم له خپل خوندیتوب تېر شی.
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له تاسو هېځکله نه غوښتل کېږي چې د توازن بل د مخنیوي پخاطر له خپل خوندیتوب الس په سر شی.
همدارنګه څخه نه غوښتل کېږي چې د پاملرنې یا صحي شبکې څخه بهر شی تاسو کوالی شی د شبکې
د پالن څخه خپل د صحي خدماتو وړاندې کوونکې او اړوند آسانتیا وټاکی
کله چې دتوازن بل اجازې نه شوي ،تاسوهم دا الندې خوندیتوبونه لري:
• تاسو یوازې مسول یاست د لګښت خپله ټاکلې برخه مو تادیه کړی (لکه مشترک تادیات ،مشترکه بیمه ،او هغه کسرات وړ
مقدار کوم چې تاسو یې د شبکې د ننه صحي خدماتو وړاندې کوونکي یا هم آسانتیا پخاطر تادیه کوی) .ستاسو د صحي بیمې
پالن به ټول اضافي مصارف په مستقیمه توګه د شبکې څخه بهر صحي خدماتو او آسانتیاوو وړاندې کوونکو ته تادیه کوي.
• په عمومي توګه ستاسو صحي پالن باید:
 oعاجل یا بېړني خدماتو ته بدون د مخکې تاییدي یا اجازې اخیستلو پوښښ ورکړي (چې د مخکیني صالحیت په نامه
هم شهرت لري)
 oد شبکې څخه بهر صحي خدمات وړاندې کوونکو اړوند عاجل خدمات هم پوښي.
 oهغه اندازه څه چې تاسو یې د صحي خدماتو لپاره یا آسانتیاوو لپاره ورکوي (سهامي لګښت) په هغه څه چې تاسو یې
د شبکې د ننه د یادو خدماتو لپاره تادیه کوی ،د ګټو په توضیح پاڼه کې وښایاست.
 oټول هغه مقدارونه حساب کړی کوم چې تاسو یې د شبکې د کسر وړ او له جېب څخه ټاکلې کچې په تړاو د بیړني
خدماتو یا د شبکې څخه بهر خدماتو لپاره تادیه کوی.
که چېرې فکر کوی چې ناسم بل درکړل شوئ او ستاسو صحي بیمې پوښښ د نیویارک قانون پورې اړه لري (په تمامه معني
بیمه ده) نو د نیویارک ایالت د مالی خدماتو ادارې سره په  (800) 342-3736یا
 surprisemedicalbills@dfs.ny.govپه اړیکه کې شئ .ددې لپاره چې د ایالت قوانینو کې د خپلو حقوقو په اړه
معلومات الس ته راوړي ،د  http://www.dfs.ny.govویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ .په شخصي پیسو سره د پوښښ او یا
هم د نیویارک څخه بهر اخیستل شوي پوښښ لپاره د  1-800-985-3059سره اړیکه ونیسئ.
د فدرال قانون له مخې د خپلو حقونو په اړه د نورو معلوماتو لپاره لیدنه وکړئ:
.www.cms.gov/nosurprises/consumers
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