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ਤੁਹਾਨੰੂ “ਖਰਾ ਅਨੁਮਾਨ (Good Faith Estimate)” ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਣਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕੀ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ 

 

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਉਤੱੇ ਜਾਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਪੇਿਖਅਤ ਲਾਗਤ ਦਾ ਖਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਬੰਧਤ 
ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ, ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ, ਉਪਕਰਨ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆ ਂਫੀਸਾਂ। 
 

• ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਿਦਨ ਅਗਾਊ ਂਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੁਿਵਧਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ 1 ਵਪਾਰਕ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਖਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਿਦਨ ਅਗਾਊ ਂ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੁਿਵਧਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਨ 
ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ 3 ਵਪਾਰਕ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਖਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ 
ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸ ੇਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੁਿਵਧਾ ਤ� ਖਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਮੰਗ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ
ਮੰਗਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੁਿਵਧਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਣ ਤ� ਬਾਅਦ 3 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਖਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। 

• ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਿਬੱਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹੋ ਜੋ ਿਕਸੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੁਿਵਧਾ ਵਲ�  ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਉਸ 
ਪ�ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $400 ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਿਬੱਲ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

• ਆਪਣੇ ਖਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਿਬੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। 
 

ਇੱਕ ਖਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
www.cms.gov/nosurprises/consumers‘ਤੇ ਜਾਓ, FederalPPDRQuestions@cms.hhs.govਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, 
ਜਾਂ 1- 800-985-3059 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ�  ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ Santa Clara Valley Healthcare ਤ� ਇੱਕ ਖਰੇ 
ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Revenue Integrity Unit ਨਾਲ 1-408-885-6884 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 
hhscdm@hhs.sccgov.org ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹਨਾਂ ਕੋਲ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਕਸਮਾਂ 
ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀ ਂਹ ੈਜਾਂ ਜ ੋਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਕਸਮਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਨਹੀ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ 
ਇਨ�ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਬੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
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