ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਵੱਚ ਸਰਪਾ� ਈਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲੰਸ ਿਬਿਲੰ ਗ
ਪ�ਤੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆਵਾਂ
ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਨੱੈਟਵਰਕ-ਤ�-ਬਾਹਰਲੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਨੱੈਟਵਰਕ-ਿਵਚਲੇ
ਂ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਰਪ�ਾਈਜ਼ ਿਬਿਲੰ ਗ ਜਾਂ ਬੈਲੰ ਸ ਿਬਿਲਗ
ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੇ ਟਰੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਦ
ੰ
ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

"ਬੈਲੰਸ ਿਬਿਲਗ"
ੰ
ਕੀ ਹੈ (ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ "ਸਰਪ�ਾਈਜ਼ ਿਬਿਲਗ"
ੰ
ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ)?
ੈ
ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਨਕ ਨੂੰ ਿਮਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ� ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਖ਼ਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਿਹ-ਭਗਤਾਨ,
ਸਿਹ-ਬੀਮਾ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਪ�ਦਾਨਕ ਨੂੰ ਿਮਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
ੁ

ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਿਵਧਾ
ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤਹਾਡੀ
ਿਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨੱ ੈਟਵਰਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਹਾਨ
ੁ
ੁ
ੁ ੰੂ
ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਤਹਾਨ
ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ੁ ੰ ੂ ਸਮੁੱਚੇ ਿਬੱਲ ਦਾ ਭਗਤਾਨ
ੁ
"ਨੱ ੈਟਵਰਕ-ਤ�-ਬਾਹਰ" ਤ� ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਪ�ਦਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਧਾਵਾਂ
ੁ
ਤ� ਹੈ ਿਜੰਨ�ਾਂ ਨੇ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਿਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੱ ੈਟਵਰਕ ਤ� ਬਾਹਰ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਲਈ
ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਲਈ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਿਬਲ ਦੇਣ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ “ਬੈਲੰ ਸ ਿਬਿਲਗ”
ੰ
ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ
ਨੱ ੈਟਵਰਕ-ਿਵਚਲੇ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ� ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ
ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇ।
"ਸਰਪ�ਾਈਜ਼ ਿਬਿਲਗ"
ੰ
ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਭਾਵੀ ਬੈਲੰ ਸ ਿਬੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਦ� ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਿਨਯੰਤਿਰਤ
ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕ ਤਹਾਡੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—ਿਜਵ� ਿਕ ਜਦ� ਤਹਾਨ
ੁ
ੁ ੰ ੂ ਕੋਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ
ਿਕਸੇ ਨੱ ੈਟਵਰਕ ਸਿਵਧਾ
ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਿਕਸੇ ਨੱ ੈਟਵਰਕ-ਤ�-ਬਾਹਰਲੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ
ੁ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ੁ ੰ ੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀ ਂ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤਹਾਨ
ੁ
ੁ
ਦੇ ਨੱ ੈਟਵਰਕ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੇ ਪ�ਦਾਨਕ, ਹਸਪਤਾਲ, ਅਤੇ ਸਿਵਧਾਵਾਂ
ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਿਵਧਾਵਾਂ
, ਅਤੇ ਪ�ਦਾਨਕਾਂ
ੁ ੰ ੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਿਕਹੜੇ ਪ�ਦਾਨਕ ਨੱ ੈਟਵਰਕਾਂ
ਲਈ ਤਹਾਨ
ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲ� ਦੇ ਹਨ।

ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਲਈ ਬੈਲੰਸ ਿਬਿਲਗ
ੰ ਤ� ਸਰੱ
ੁ ਿਖਅਤ ਹ:ੋ
ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਜੇ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਕੋਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਡਾਕਟਰੀ ਅਵਸਥਾ, ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਿਵਕਾਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਨਟਵਰਕ-ਤ�
ੱੈ
-ਬਾਹਰਲੇ ਪ�ਦਾਨਕ ਜਾਂ ਸੁਿਵਧਾ ਕੋਲ� ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ
ਪ�ਦਾਨਕ ਜਾਂ ਸਿਵਧਾ
ੁ
ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਤ� ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨੈੱ ਟਵਰਕ-ਿਵਚਲੀ ਲਾਗਤ-ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਕਮ (ਿਜਵ� ਿਕ ਸਿਹਭਗਤਾਨ
ੁ
ਅਤੇ ਸਿਹ-ਬੀਮਾ) ਦਾ ਿਬੱਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਬੈਲੰ ਸ ਿਬਿਲੰ ਗ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ
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ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਵਧਾਵਾਂ
ੁ
ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਿਵਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਂ ੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਹਾਡ
ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਉਦ
ੁ
ੇ ਤ� ਬੈਲੰ ਸ ਿਬੱਲ ਨਹੀ ਂ ਿਲਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਿਥਰ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਕਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਿਵਚਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਐ ਂਬੂਲੇਟਰੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਕੁ ਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਨਟਵਰਕ-ਿਵਚਲੇ
ੱੈ
ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਐਬੂ
ਂ ਲੇ ਟਰੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਤ� ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ਸ਼
ੇ
ਪ�ਦਾਨਕ ਨੱ ੈਟਵਰਕ-ਤ�-ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਪ�ਦਾਤਾ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ
ਿਬਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਨੱ ੈਟਵਰਕ ਿਵਚਲੀ ਲਾਗਤ-ਸ਼ੇਅਿਰੰਗ ਰਕਮ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਤ�-ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁ ਸੀ ਂ
ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪ�ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬੈਲੰਸ ਿਬਿਲਗ
ੰ ਤ� ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੱ
ੁ ਿਖਆਵਾਂ ਤ� ਛੂ ਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦ� ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹ:ੈ
ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਨਕ, ਿਜੰਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਏਅਰ ਐਬੂ
ਂ ਲ� ਸ ਪ�ਦਾਨਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਤ� ਇਹ
ਨਹੀ ਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬੈਲੰ ਸ ਿਬੱਲ ਤ� ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੱ
ੁ ਿਖਆਵਾਂ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦੇਵ�।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਗਰੁੱਪ ਿਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀ ਂ ਕਵਰੇਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਪ�ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ,
ਕੋਈ ਪ�ਦਾਨਕ ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਿਬਿਲੰ ਗ ਸੁਰੱਿਖਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ

ਜਦ� ਬੈਲੰਸ ਿਬਿਲਗ
ੰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਰੱ
ੁ ਿਖਆਵਾਂ
ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:
•

ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਸਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋ (ਿਜਵ� ਿਕ ਸਿਹ-ਭਗਤਾਨ,
ੁ
ਸਿਹਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਿਜੰਨ�ਾਂ ਦਾ ਤੁ ਸੀ ਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ�ਗੇ ਜੇਕਰ ਪ�ਦਾਨਕ ਜਾਂ ਸਿਵਧਾ
ੁ
ਨਟਵਰਕ
ੱੈ
ਿਵੱਚ
ਸੀ)। ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਿਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੱ ੈਟਵਰਕ-ਤ�-ਬਾਹਰਲੇ ਪ�ਦਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਧਾਵਾਂ
ੁ
ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਕਰੇਗੀ।

•

ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਿਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
o

ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਲਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ
(ਅਗਾਊ ਂ ਅਿਧਕਾਰ)।

o

ਨੱ ੈਟਵਰਕ ਤ� ਬਾਹਰ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ।

o

ਪ�ਦਾਨਕ ਜਾਂ ਸਿਵਧਾ
ੁ
ਵੱਲ ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਬਕਾਇਆ ((ਲਾਗਤ-ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ)) ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ
ਅਧਾਿਰਤ ਕਰਨਾ ਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਿਵਚਲੇ ਪ�ਦਾਨਕ ਜਾਂ ਸਿਵਧਾ
ੁ
ਕੋਲ ਿਕੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਿਫਰ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ।
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o

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨੱ ੈਟਵਰਕ-ਤ�-ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਵੱਲ� ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ� ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ ਿਗਣਨਾ।

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਬਿਲੰ ਗ ਸਹੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ

https://www.cms.gov/nosurprises/consumers 'ਤੇ ਜਾਂ ਿਫਰ 1-800-985-3059 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ
ੰ ਰ�ਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਆਿਫਸ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ਼ੋ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਿਫਰ 1-800-562-6900 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੰਘੀ ਕਨੂੰ ਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ https://www.cms.gov/nosurprises
‘ਤੇ ਜਾਓ।
ੰ
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨ ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਬੈਲ� ਸ ਿਬਿਲਗ
ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਦਫਤਰ (Office of the Insurance Commissioner Balance Billing Protection Act) ਦੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ।
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