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ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਲ� ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ।  
ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨ� �ਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ 

ਨ� �ਟਵਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਤ� ਜ� ਐਬੂਂਲੇਟ�ੀ ਸਰਜੀਕਲ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਿਬਲ ਜ� 

ਬਕਾਇਆ ਿਬਲ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ।  
 

"ਬਕਾਇਆ ਿਬਿਲੰਗ" ਕੀ ਹੈ (ਿਜਸਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ "ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਿਬਿਲੰਗ" ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ)?  
ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਿਦਖਾ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਵ� ਿਕ 

ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਿਹ-ਬੀਮਾ, ਅਤੇ/ਜ� ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ। ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਕੋਲ ਿਦਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਜ� ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ 

ਸੰਭਾਲ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨ� �ਟਵਰਕ ਅੰਦਰ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰਾ 

ਿਬਲ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

‘’ਨ� �ਟਵਰਕ ਤ� ਬਾਹਰ’’ ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾ ਕ�ਦਰ� ਨ�  ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਾਇਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਨ� �ਟਵਰਕ ਤ� ਬਾਹਰ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਕੱੁਲ ਰਕਮ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੇ 

ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ “ਬਕਾਇਆ ਿਬਿਲੰਗ” ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਸੰਭਾਵਤ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਨ� �ਟਵਰਕ ਿਵਚਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ� ਤ� ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੀ 

ਜੇਬ ਤ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਗਣੀ ਜਾਵੇ।  

"ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਿਬਿਲੰਗ" ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਕਾਇਆ ਿਬੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਦ� ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਤੁਸ� ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹ� ਕਰ ਪਾ�ਦੇ 

ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਿਵੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ – ਿਜਵ� ਿਕ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪੈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਤੁਸ� ਨ� �ਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਿਸਿਲਟੀ ਿਵੱਚ 

ਜਾਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ਼ ਨ� �ਟਵਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਵੱਲ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  
 

ਤੁਸ� ਇਹਨ� ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਿਬਿਲੰਗ ਤ� ਸੁਰਿਖਅਤ ਹੋ:  
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵ�  

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਲਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪੈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾ ਨ� �ਟਵਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਜ� ਫੈਿਸਿਲਟੀ ਤ� 

ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਤ� ਪ�ਦਾਤਾ ਜ� ਸਹੂਲਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨ� �ਟਵਰਕ ਦੀ ਲਾਗਤ-ਸੇ਼ਅਿਰੰਗ ਰਕਮ (ਿਜਵ� ਿਕ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ 

ਸਿਹ-ਬੀਮਾ) ਲਈ ਿਬਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਿਬੱਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ 

ਸੇਵਾਵ� ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ� ਦੇ ਿਦੰਦੇ 

ਅਤੇ ਇਹਨ� ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਿਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ 

ਸੁਰੱਿਖਆਵ� ਨੰੂ ਨਹ� ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ।  

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਨ�  ਸਰਪ�ਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਆਵ� ਹਨ। 
 

ਨ� �ਟਵਰਕ ਦੇ ਿਵਚਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜ� ਐਬੂਂਲੇਟ�ੀ ਸਰਜੀਕਲ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵ�।  

ਜਦੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਨ� �ਟਵਰਕ ਦੇ ਿਵਚਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜ� ਐਬੂਂਲੇਟ�ੀ ਸਰਜੀਕਲ ਕ�ਦਰ ਤ� ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ  
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ਨ� �ਟਵਰਕ ਤ� ਬਾਹਰਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨ� ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਪ�ਦਾਤਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਰਕਮ ਲਈ ਿਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨ� �ਟਵਰਕ ਦੀ ਲਾਗਤ-ਸੇ਼ਅਿਰੰਗ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦਵਾਈ, ਐਨੱਸਥੀਸੀਆ, ਪੈਥੋਲੋਜੀ, ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ, 

ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਿਨਓਨ� ਟੋਲੋਜੀ, ਸਹਾਇਕ ਸਰਜਨ, ਹੋਸਿਪਟਿਲਸਟ, ਜ� ਇੰਟ�ਿਸਿਵਸਟ ਸੇਵਾਵ� 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਕਾਇਆ 

ਿਬੱਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਕਾਇਆ ਿਬੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਆਵ� ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹ� ਕਿਹ ਸਕਦੇ।  
 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਹਨ� ਨ� �ਟਵਰਕ ਦੇ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵ� 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਨ� �ਟਵਰਕ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਦ� 

ਤੱਕ ਿਬੱਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਆਵ� ਨੰੂ ਛੱਡ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ।  
 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਕਾਇਆ ਿਬਿਲੰਗ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਆਵ� ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰਲੇ ਨ� �ਟਵਰਕ ਤ� ਸੰਭਾਲ 

ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨ� �ਟਵਰਕ ਦੇ ਿਵਚਲੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਜ� ਫੈਿਸਿਲਟੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆਵ� ਫ਼ੈਡਰਲ ਨ�  ਸਰਪ�ਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪ�ਬੰਿਧਤ 
ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਭਾਗ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,  ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬੱਲ� ਦੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ।  
 

ਜਦ� ਬਕਾਇਆ ਿਬਿਲੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਆਵ� ਵੀ ਹਨ:  
• ਤੁਸ� ਿਸਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ (ਿਜਵ� ਿਕ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਿਹ-ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ 

ਕਟੌਤੀ ਜੋ ਤੁਸ� ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਪ�ਦਾਤਾ ਜ� ਫੈਿਸਿਲਟੀ ਨ� �ਟਵਰਕ ਿਵੱਚ ਸੀ)। ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨ� �ਟਵਰਕ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ�ਦਾਤਾਵ� 

ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ� ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।  
 

• ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਪਲਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ:  
 

o ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵਾ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਤ� ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤ� ਿਬਨ� ਕਵਰ ਕਰੇ।  
 

o ਨ� �ਟਵਰਕ ਤ� ਬਾਹਰਲੇ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰੇ।  
 

o ਪ�ਦਾਤਾ ਜ� ਸਹੂਲਤ ਪ�ਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੰੂ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨ� �ਟਵਰਕ ਿਵਚਲੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਜ� ਫੈਿਸਿਲਟੀ ਨੰੂ 

ਿਕੰਨੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਤੂਹਾਡੇ ਲਾਭ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਏ।  
 

o ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਜੋ ਤੁਸ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਜ� ਨ� �ਟਵਰਕ ਤ� ਬਾਹਰ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਅਤੇ ਜੇਬ ਤ� 

ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ ਿਗਣੇ।  
 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਲਤ ਿਬੱਲ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਲਈ ਜੋ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਾਨੰੂਨ ਹੇਠ ਆ�ਦੇ ਹਨ, CMS 

ਨਾਲ ਇਸ ਿਲੰਕ www.cms.gov 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  
 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਕਾਨੰੂਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਔਫ਼ ਮੈਨ� ਜਡ ਹੈਲਥ 

ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਲਈ www.dmhc.ca.gov ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜ� ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਔਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰ�ਸ ਲਈ www.insurance.ca.gov 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਜ਼ਰੂਰੀ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪ�ਦਾਤਾ ਜ� ਸਹੂਲਤ ਤੁਹਾਡਾ 

ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਜ� ਸਹੂਲਤ ਤ� ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨ� �ਟਵਰਕ ਿਵੱਚ ਹੈ। 

https://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/HealthCareInCalifornia/FactSheets/fsab72.pdf
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cms.gov/nosurprises/consumer-protections/What-are-the-new-protections&data=04|01|cborbon%40ucdavis.edu|1d664a01666b463ec3fc08d9c02b3ede|a8046f6466c04f009046c8daf92ff62b|0|1|637752114393138079|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=Ha3uhDeAodF0UpIWU/eITrgUDfheqSBRE5yCT18uA+c=&reserved=0
http://www.cms.gov/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/HealthCareInCalifornia/FactSheets/fsab72.pdf&data=04|01|cborbon%40ucdavis.edu|1d664a01666b463ec3fc08d9c02b3ede|a8046f6466c04f009046c8daf92ff62b|0|1|637752114393138079|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=vrgeT2pZEDtSJtvZ65tmCxrCRXzAbfxACgWXGotVUk8=&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/HealthCareInCalifornia/FactSheets/fsab72.pdf&data=04|01|cborbon%40ucdavis.edu|1d664a01666b463ec3fc08d9c02b3ede|a8046f6466c04f009046c8daf92ff62b|0|1|637752114393138079|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=vrgeT2pZEDtSJtvZ65tmCxrCRXzAbfxACgWXGotVUk8=&reserved=0
http://www.dmhc.ca.gov/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.insurance.ca.gov/01-consumers/110-health/60-resources/NoSupriseBills.cfm&data=04|01|cborbon%40ucdavis.edu|1d664a01666b463ec3fc08d9c02b3ede|a8046f6466c04f009046c8daf92ff62b|0|1|637752114393138079|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=QR4ooRXoD8JHOxkKr7xMG1d6inV2UTwIY/9NzIUkWfM=&reserved=0
http://www.insurance.ca.gov/

