
 
 

 ةئجافملا ة9بطلا -,تاوفلا نم ة2امحلا -,بادتو كقوقح
CD ةك:شلا جراخ نم ةمدخ مدقم ل:ق نم كتجلاعم متت امدنع وأ ةئراط ة-اعر +*لتت امدنع

E سمGش*D وأ ةك:شلا لخاد 
CD .بولطملا غل:ملا VWتاوف نم TEحم تنأف ،لقنتم MEارج زكرم

E أ لمحتت نأ بج- ال ،تالاحلا ەذهdVe تاعوفدملا نم 
 .كتطخl ةصاخلا تاعَطقتسملا وأhو ك+Vشملا fWDمأتلاو ةك+Vشملا

 
نا>حأ 9س7( "بولطملا غل1ملا 0/تاوف," دوصقملا ام

ً
 ؟)"ةئجافملا 0/تاوفلا" ا

 fWDمأتلا وأ ةك+Vشملا تاعوفدملا لثم ،ةVenنلا تافوmملا ضع.ب اًنيدم نوكت دقف ،رخآ ة7حص ة3اعر مدقم وأ اً.-بط روزت امدنع
 ة3اعر قفرم وأ ة3اعر مدقم ترُز اذإ لما]لاZ ةروتافلا عفد ك7لع PQRعتي وأ ة7فاضإ ف7لاJت كانه نوكت دق .تاعطقتسملا وأ ك+Vشملا

 .ة7حصلا كتطخ ةك:ش نمض نم سaل ة7حص
 

 دق .تامدخلا م-دقتل ةzحصلا كتطخ عم اًدقع مVwُت مل v+Eلا قفارملاو تامدخلا tEدقم "ةك:شلا جراخ" حلطصمl دصقُ-
 لlاقم هلzصحت متي يذلا لما�لا غل:ملاو كتطخ هعفدت ام fWDب قرافلا ةرتوفl ةك:شلا جراخ نم تامدخلا tEدقمل حمسُ}
 لخاد فzلا�تلا نم dVeأ غل:ملا اذه نوك- نأ لمتحملا نم." بولطملا غل1ملا 0/تاوف," Tسُ} ام اذهو .كل ةمدخلا م-دقت
  .ةVenنلا تافوmملل يونسلا دحلا وأ كتطخ تاعطقتسم نمض هlاسGحا متي ال دقو ةمدخلا سفنل ةك:شلا

 
CD م�حتلا كتعاطتساl نوك- ال امدنع اذه ثدح- دق .ةعقوتم VWغ بولطم غل:م ةروتاف �E "ةئجافملا VWتاوفلا"

E ةهجلا 
CD ةكراشملا

E ل اًدعوم ددحت امدنع وأ ئراوط ةلاح ك-دل نوك- امدنع لثم — كتياعر�nةرا CD
E ن�ل ،ةك:شلا لخاد نم قفرم 

 تارالودلا فالآ ةئجافملا ةzبطلا VWتاوفلا فل�ُت دق .ةك:شلا جراخ نم ةمدخ مدقم ل:ق نم عقوتم VWغ ل�ش� كتجلاعم متت
 .ةمدخلا وأ ءارجإلا بسح
  :ـ, ةصاخلا بولطملا غل1ملا 0/تاوف نم 9Fحم تنأ

 
  ئراوطلا تامدخ
 ام �قأ نإف ،ةك:شلا جراخ نم قفرم وأ ةمدخ مدقم نم ئراوطلا تامدخ �ع تلصحو ةئراط ةzبط ةلاح نم ت�ناع اذإ
 fWDمأتلاو ةك+Vشملا تاعوفدملا لثم( كتطخl صاخلا ةك:شلا لخاد ددحملا ةفل�تلا مساقت غل:م وه هl كترتوف نكم-
 دعl اهيلع لصحت دق v+Eلا تامدخلا نمضتي اذهو .ەذه ئراوطلا تامدخ �ع كترتوف نكمS الو .)تاعطقتسملاو ك+Vشملا
 دعl ام تامدخ �ع كترتوف نم عنمت v+Eلا ة-امحلا VWبادت نع اهبجومl تzلخت ةzباتك ةقفاوم تحنم اذإ الإ ،كتلاح رارقتسا
 .ەذه ةلاحلا رارقتسا

XY ةنيعم تامدخ
F سمZش\Y ارج زكرم وأ ةك1شلا لخادbF لقنتم  

 جراخ نم ةمدخلا tEدقم ضعl نوك- دقف ،لقنتم MEارج زكرم وأ ةك:شلا لخاد D*شGسم نم تامدخ �ع لصحت امدنع
CD .ةك:شلا

E دقمل نكم- ام �قأ نوك- ،تالاحلا ەذهtE كترتوف كئلوأ تامدخلا lلخاد ددحملا ةفل�تلا مساقت غل:م وه ه 
  ،ريدختلا وأ ،ئراوطلا بط �ع اذه قبطني .كتطخl صاخلا ةك:شلا
 وأ ،D*شGسملا وأ ،دعاسملا حاّرجلا تامدخ وأ ،ةدالولا veEيدح لافطألا بط وأ ،تاVwتخملا وأ ،ةعشألا وأ ،ضارمألا ملع وأ
 VWبادت نع �Eختلا كنم نوبلط- ال دقو كzلع بولطملا غل:ملا ةروتاف ضرف ءالؤه تامدخلا tEدقمل نكمS ال .ةزكرملا ة-انعلا
  .بولطملا غل:ملا ةروتاف رn»حت نم عنمت v+Eلا ة-امحلا

 
CD تامدخلا نم ىرخأ عاونأ �ع تلصح اذإ

E ةك:شلا جراخ نم ةمدخلا ومدقم نكمتي نلف ،ةك:شلا لخاد نم قفارملا ەذه 
 .كl ةصاخلا ة-امحلا VWبادت نع اهبجومl تzلخت ةzباتك ةقفاوم تحنم اذإ الإ ،كzلع بولطملا غل:ملا ةروتاف رn»حت نم

 



 
 

 

 لوصحلا+ اًض:أ مزلم 67غ تنأو .بولطملا غل<ملا 67تاوف نم ة:امحلا 67بادت نع 01ختلا+ اًد+أ اًمزلم تسل
 .كتطخ ةك<ش نم قفرم وأ ةمدخ مدقم راQتخا كنكم: .ةك<شلا جراخ نم ة:اعر 0ع

fWD CDمأتلا ةرازو اهمظنت v+Eلا ططخلا لالخ نم Ēصلا fWDمأتلا �ع نولصح- نيذلا وياهوأ نا�س عتمتي ام®
E وياهوأ lة-امحلا 

+*لت نم
E تاوفVW بطzةئجافم ة lلاتلا ة-امحلا وياهوأ نوناق رفوي .وياهوأ نوناق بجومzلت دنع ة*+

E غ ةك:شلا جراخ نم ة-اعرVW 
 :ةعقوتم

CD امl ،ئراوطلا تامدخل بولطم غل:م VWتاوف دجوت ال •
E لا ئراوطلا تامدخ كلذv+E س اهمدقتzح ،فاعسإ ةراv+ مت ول 

 .ةك:شلا جراخ نم اهVWفوت
CD ةك:شلا جراخ نم ة-اعرلا tEدقم ل:ق نم بولطم غل:م VWتاوف ال •

E مµذعتي امدنع ةك:شلا لخاد ةأش
ّ

 راzتخا كzلع ر
 .ةك:شلا لخاد نم ة-اعر مدقم

 هعفدتس يذلا غل:ملا �ع ،تاعطقتسملاو ك+Vشملا fWDمأتلاو ةك+Vشملا تاعوفدملا لثم ،فzلا�تلا مساقت غلا:م mتقت •
  .ةك:شلا لخاد اهاقلتت v+Eلا تامدخلا لlاقم

 ة¹nه ةقاطl �ع ح¹ضوب اهيلإ راشملا "ODI" فورحلا �ع وياهوأ ة-الو اهمظنت v+Eلا ةzحصلا ططخلا يوتحت نأ بج-
 �ع ةzفاضإ تامولعم �ع روثعلا كنكم- .كl ةصاخلا fWDمأتلا

billing-https://insurance.ohio.gov/wps/portal/gov/odi/consumers/health/surprise. 

  :ة>لاتلا ةSامحلا 0/بادتب اًضSأ عتمتت كنإف ،اهب حhمسم 0/غ بولطملا غل1ملا 0/تاوف نوكت امدنع
 

 v+Eلا تاعطقتسملاو ك+Vشملا fWDمأتلاو ةك+Vشملا تاعوفدملا لثم( ةفل�تلا نم كتصح عفد نع طقف لوؤسم تنأ •
 tEدقمل ةzفاضإ فzلا�ت يأ ةzحصلا كتطخ عفدتسو .)ةك:شلا لخاد نم قفرملا وأ ةمدخلا مدقم نا® اذإ اهعفدتس
  .ًةÏÐا:م ةك:شلا جراخ نم قفارملاو تامدخلا

  :ةzحصلا كتطخ �ع بج- ،ماع ل�ش� •
 

o طغتzكمازلإ نود ئراوطلا تامدخ ة lاًض-أ فرعُت( تامدخلل ةق:سم ةقفاوم �ع لوصحلا l¹فتلا" مساnض 
  .)"قبسملا
o طغتzدقم ل:ق نم ئراوطلا تامدخ ةtE ةك:شلا جراخ نم تامدخلا.  
o س} نأGنيدت ام دن lلخاد نم قفرم وأ ةمدخ مدقمل هعفدتس ام �ع )ةفل�تلا مساقت( قفرملا وأ ةمدخلا مدقمل ه 

CD غل:ملا اذه ضرعو ،ةك:شلا
E ÏÐصاخلا ا-ازملا ح lك.  

o اقم هعفدت غل:م يأ باسحlلا تامدخلا وأ ئراوطلا تامدخ لv+E تاعطقتسم نمض ةك:شلا جراخ نم اهاقلتت 
  .ةك:شلا لخاد ةددحملا ةVenنلا تافوmملا دودحو

 
fWD CDمأتلا ةرازوب لصتاف ،vwاخ لuشt كترتوف تمت هنأ دقتعت تنك اذإ

E مقر .1526-686-800-1 �ع وياهوأ ة-الو 
 .3059-985-800-1 وه ىوا�شلاو تامولعملل ØEاردzفلا فتاهلا

 نوناقلا بجومl كقوقح لوح تامولعملا نم د�nمل www.cms.gov/nosurprises/consumers ةرا�nب لضفت
 .ØEاردzفلا

 https://insurance.ohio.gov/wps/portal/gov/odi/consumers/health/surprise-billing ةرا�nب لضفت
 .وياهوأ ة-الو بجومl كقوقح لوح تامولعملا نم د�nمل


