
 
ي   Vanderbilt University Medical Center استمارة استئناف طلب الحصول ع� المساعدات المال�ة الخاص بالمركز الطئب

م  � ساعدة مال�ة. ير�� إ�مال االستمارة التال�ة و�عادة إرسالها ليتم تقي�مها بتقد�م الرعا�ة لجميع المر�� بغض النظر عن قدرتهم ع� الدفع. وقد يتأهل المر�� غ�ي القادر�ن ع� الدفع مقابل الخدمات للحصول ع� م VUMC�ل�ت
 للحصول ع� المساعدة المال�ة. 

 

 رقم الحساب (أرقام الحسابات)  أما�ن الخدمات وتوار�خها ) األول، اسم األب، اسم العائلةاالسم اسم مقدم الطلب ( 

 التعلیمات: أكمل الطلب وأرفق نسًخا (بدون نسخ أصلیة) من الوثائق التالیة: 
•  ( ض ض السابقني �ب�ة والجداول الزمن�ة الداعمة (للعامني  أشھر)  3كعوب شیكات األجر* (آخر •  اإلقرارات ال�ض
 )خطابات قسائم الطعام* (إن ُوجدت•  الضمان االجتماعي/مخصصات اإلعاقة* (إن ُوجدت)  •
 أو بیانات إثبات طلب البطالة*  W-2ستمارة ا •

قبل الخطابات الموثقة
ُ
 *ال ت

 اسم الم��ض/الطرف المسؤول

 )يوم/شهر/سنةتار�ــــخ الم�الد ( رقم الضمان االجتما�ي  ) األول، اسم األب، اسم العائلةاالسم (االسم 

�دي  الوال�ة  المدينة  العنوان   الرمز ال�ب

�ك الح�اة، األوالد)  هاتف   الحالة االجتماع�ة  عدد أفراد األ�ة (الم��ض، �ش

 الحالة الوظ�ف�ة 

 دوام كامل 

 

ي 
 دوام جزئئ

 

 عمل حر 

 

 عاطل عن العمل 

 

 طالب 

 اسم صاحب العمل 

�ب�ة؟  )يوم/شهر/سنةالعمل/المدة (تار�ــــخ البطالة عن  مدة العمل   هل قام أحد آخر ب�ضافتك ع� عائداته ال�ض
 ال نعم 

�ب�ة)  �ب تزو�دنا بهذە العائدات ال�ض  (إذا كانت إجابتك بنعم، ف�ي

 االستئناف/التعل�قات: 

 

 اإلقرار 
ي ع� الدفع 

. وأدرك أنه قد يتم استخدام هذە المعلومات للتأ�د من قدرىت ي أع�ي اإلذن لـ  VUMCمقابل الخدمات المقدمة من أقّر بأن جميع المعلومات المذكورة صح�حة وحق�ق�ة ع� حد عل�ي وجميع  VUMCأو أي من ال��انات التابعة له، كما أني�
. وأمنح بموجبه اإل  ي ي طلب المساعدة المال�ة الخاص ى�

وجميع ممثل�ه وكافة ال��انات التابعة له أو الوكالء للتحقق من المعلومات الواردة هنا، والحصول ع�  VUMCذن لـ الع�ادات والمستشف�ات وال��انات التابعة له للمشاركة بالمعلومات الالزمة للنظر ��
 تقار�ر االئتمان. 

 

 )يوم/شهر/سنةالتار�ــــخ ( توقيع الم��ض/الطرف المسؤول

�ك(ة)  )يوم/شهر/سنةالتار�ــــخ ( توقيع الزوج(ة)/ال�ش

ي غضون 
ي  6إ�  4سوف تتل�ت �� ا إلبالغك بما إذا كنت مؤهً� للحصول ع� مساعدة مال�ة إلحدى الخدمات المعتمدة. إذا تلق�َت خطاب اعتماد، فهذا ال �عي� ي   أسابيع خطاب�

الموافقة ع� منحك مساعدة مال�ة لجميع الخدمات الُمقدمة ��
VUMC ي ـ

ي   888-274-7849ع� الرقم  VUMCأو الخدمات المستقبل�ة. ُير�� االتصال بف��ق خدمة العمالء الخاص بفوات�ي المر�� ��
وى� �د اإلل��ت ا إرسال طلب جد�د ع�� ال�� ي إعادة التقدم بطلب. و�مكنك أ�ض�

للحصول ع� مساعدة ��
ا �ف�د بأنك غ�ي مؤهل للحصول ع �د. إذا تلق�َت خطاب� ي استئناف القرار، ف�مكنك ذلك من خالل إرسال استمارة استئناف طلب المساعدة المال�ة من أو ال��

ي أو ع��  VUMC� مساعدة مال�ة وكنت ترغب ��
وى� �د اإلل��ت بعد إ�مالها، ع� ال��

�د أو الفا�س، مع إرفاق إثبات دخل.   ال��
 VANDERBILT UNIVERSITY MEDICAL CENTER 

719 THOMPSON LANE, SUITE 30330 
NASHVILLE, TN  37204 

(615) 936-0910 - Phone 
(615) 936-0620 - Fax 

FINANCIAL.ASSISTANCE@VUMC.ORG 

mailto:FINANCIAL.ASSISTANCE@VUMC.ORG

	اسم المريض/الطرف المسؤول
	الإقرار

