
 
 إخالء المسؤولية 

يوضح تقدير حسن النية هذا تكاليف العناصر والخدمات المتوقعة بشكل معقول الحتياجات الرعاية الصحية الخاصة بك ألحد 

 العناصر أو الخدمات. يستند التقدير إلى المعلومات المعروفة في وقت إصدار التقدير. 

 

أ أثناء العالج. قد تتحمل تكاليفًا أكثر في حالة حدوث ال يتضمن تقدير حسن النية أي تكاليف غير معروفة أو غير متوقعة قد تنش

 مضاعفات أو ظروف خاصة. إذا حدث هذا، فإن القانون الفيدرالي يسمح لك بالطعن )االستئناف( على الفاتورة.  

 

 إذا تمت محاسبتك على مبلغ أكبر من تقدير حسن النية هذا، فيحق لك االعتراض على الفاتورة. 

 

دم الرعاية الصحية أو المنشأة المدرجة إلعالمهم بأن الرسوم الواردة في الفاتورة أعلى من تقدير حسن النية. يمكنك االتصال بمق

يمكنك أن تطلب منهم تحديث الفاتورة لمطابقة تقدير حسن النية، أو طلب التفاوض على الفاتورة، أو السؤال عما إذا كانت هناك 

 مساعدة مالية متاحة. 

 

(. إذا اخترت استخدام HHSعملية تسوية المنازعات لدى وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية )يمكنك أيًضا بدء 

أشهر( من تاريخ إصدار الفاتورة  4يوًما تقويميًا )حوالي  120عملية تسوية المنازعات، فيجب أن تبدأ عملية النزاع في غضون 

 األصلية.  

 

لية النزاع. إذا اتفقت الوكالة التي تراجع النزاع معك، فسيتعين عليك سداد قيمة دوالًرا الستخدام عم 25هناك رسوم قدرها 

 تقدير حسن النية هذا. إذا اختلفت الوكالة معك واتفقت مع مقدم أو مرفق الرعاية الصحية، فسيتعين عليك دفع المبلغ األكبر. 

)متوفر باللغة اإلنجليزية  www.cms.gov/nosurprisesلمعرفة المزيد والحصول على نموذج بدء العملية، تفضل بزيارة 

 . 1-877-696-6775بمركز االتصال المجاني:  فقط( أو اتصل 

 

لألسئلة أو لمزيد من المعلومات حول حقك في تقدير حسن النية أو عملية النزاع، تفضل بزيارة  

www.cms.gov/nosurprises  1-877-696-6775بمركز االتصال المجاني:  )متوفر باللغة اإلنجليزية فقط( أو اتصل . 

 احتفظ بنسخة من تقدير حسن النية هذا في مكان آمن أو التقط صوًرا له. قد تحتاج إليه إذا تم إصدار فاتورة بمبلغ أكبر لك.

 

)متوفر باللغة اإلنجليزية  www.cms.gov/nosurprisesلمعرفة المزيد والحصول على نموذج بدء العملية، تفضل بزيارة 

 .  1-877-696-6775:  بمركز االتصال المجانيفقط( أو اتصل 

 

لألسئلة أو لمزيد من المعلومات حول حقك في تقدير حسن النية أو عملية النزاع، تفضل بزيارة  

www.cms.gov/nosurprises  1-877-696-6775بمركز االتصال المجاني:  )متوفر باللغة اإلنجليزية فقط( أو اتصل . 

 

 ن أو التقط صوًرا له. قد تحتاج إليه إذا تم إصدار فاتورة بمبلغ أكبر لك.احتفظ بنسخة من تقدير حسن النية هذا في مكان آم


