
 
ي المساعدات المال�ة لدى

 Vanderbilt University Medical Centerنموذج طلب تل�ت
م مركز  � ا باسم (  Vanderbilt University Medical Center�ل�ت بتقد�م خدمات الرعا�ة إ� جميع أصحاب الحاالت ب�ف النظر عن ») VUMCمركز «وُ�َشار إل�ه ف�ما ��ي اختصار�

ي هذا الشأن. مقابل هذە الخدماتقدرتهم ع� سداد 
ي المساعدات المال�ة ��

ر عليهم سداد مقابل هذە الخدمات تل�ت
َّ

ر . و�جوز أن �ستحق َمْن يتعذ �� إ�مال هذا النموذج و�عادته لُينظ� ف�يُ
ي المساعدات المال�ة

 .ف�ه للوقوف ع� استحقاق تل�ت
 

ي الخدماتتوار�ــــخ تل )اسم العائلة  ،األوسط األول،  ( اسم مقدم الطلب 
 أرقام الحسابات  �ت

ي الخدمات  ): ول�س أصولها(أ�مل الطلب وأرفق به �سخ من هذە المستندات : اإلرشادات
  أما�ن تل�ت

�ب�ة والجداول الم��دة لها   • ض (اإلقرارات ال�ض ض السابقني  ☐ Vanderbilt University Medical Center (VUMC)مركز  )عن العامني
، أو الضمان االجتما�ي لذوي القدرات الخاصة، أو النموذج   • ، أو  )W-2(رقم الضمان االجتما�ي

 )إن ُوِجدت(إعانات البطالة 
 ☐ Vanderbilt Wilson County Hospital (VWCH)مستش�ض 

ة( كعوب ش�كات األجر    •  ☐ Vanderbilt Tullahoma-Harton (VTHH)مستش�ض  )*عن األشهر الثالثة األخ�ي
 ☐ Vanderbilt Bedford Hospital (VBCH)مستش�ض  )*إن ُوِجدت( الطعام خطابات قسائم  •

 صاحب الحالة أو المسؤول عنه 
 

 سنة) / يوم / شهر   (تار�ــــخ الم�الد  رقم الضمان االجتما�ي  ، اسم العائلة)اإلسم األوسط (االسم األولاالسم 
�دي الوال�ة المدينة العنوان  الرمز ال�ب

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

 الوظ�ف�ة الحالة 

   ☐ أعمل

    
   ☐ عاطل عن العمل 

 

 هل أنت طالب؟ اسم صاحب العمل

  ☐ نعم

   
  ☐ ال

  

هل وقع األمر نت�جة حادثة  
بالس�ارة أو حادثة لها عالقة  

 بالعمل؟
  ☐ نعم

 ☐  

  ☐ ال
 

 
إذا كانت إجابتك "بنعم" لإلشارة إ� حادثة بالس�ارة أو حادثة لها عالقة  

�ب النقر  ستنتقل عند اإلجابة عن هذە األسئلة إ� الجزء   . هنا بالعمل، ف�ي
 التا�ي من إجراءات الموافقة ع� طلب الحصول ع� المساعدات المال�ة. 

�ب�ة؟ سنة) / يوم  / شهر  (تار�ــــخ البطالة عن العمل/المدة  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
 

�ك الزوجة / الزوج  أو ال�ش
 

 سنة) / يوم / شهر   (تار�ــــخ الم�الد  رقم الضمان االجتما�ي  ، اسم العائلة)اإلسم األوسط (االسم األول، االسم 
�دي الوال�ة المدينة العنوان  الرمز ال�ب

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

 الوظ�ف�ة الحالة 

   ☐ أعمل

    
   ☐ عاطل عن العمل 

 

 هل أنت طالب؟ اسم صاحب العمل

  ☐ نعم

   
  ☐ ال

  

هل وقع األمر نت�جة حادثة  
بالس�ارة أو حادثة لها عالقة  

 بالعمل؟
  ☐ نعم

   
  ☐ ال

 

 
إذا كانت إجابتك "بنعم" لإلشارة إ� حادثة بالس�ارة أو حادثة لها عالقة  

�ب النقر  ستنتقل عند اإلجابة عن هذە األسئلة إ� الجزء   . هنا بالعمل، ف�ي
 التا�ي من إجراءات الموافقة ع� طلب الحصول ع� المساعدات المال�ة. 

�ب�ة؟ (يوم/شهر/سنة) تار�ــــخ البطالة عن العمل/المدة  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

 
ي صفحة أخرى  3إن كانوا أ��� من (الُمعالون 

 )أفراد، فا�تب ب�اناتهم �ض
 ) السنة ،اليوم الشهر،(تار�ــــخ الم�الد  الصلة  االسم كام�ً 

1.   

2.   

3.   

 

https://finance.vumc.org/assets/pub/Corrected Patient Questionnair (1) (002)_ARA.pdf


 

 إقرار 
ي هذا النموذج دق�قة 

مة �� ، بأن جميع المعلومات الُمقدَّ ع أدناە، و�� حد عل�ي
ِّ
، أنا، الُموق ِقرُّ

�
ي ع� سداد مقابل  . وصح�حة أ

، كذلك، بأنه من الُمزَمع االستعانة بهذە الب�انات للتحقق من قدرىت ِقرُّ
�
وأ

مها �ي مركز  ي ُ�قدِّ عِ�ي بموجبه اإلذن لمركز . أو الجهات التابعة لها VUMCالخدمات اليت
�
ي أ ا، بأني� ، أ�ض� ِقرُّ

�
هذە الب�انات، وفق  بمشاركة وجميع الع�ادات والمستشف�ات والجهات التابعة له  VUMCوأ

مُته ي المساعدات المال�ة الذي قدَّ
ي طلب تل�ت

عِ�ي بموجبه اإلذن لمركز . مقت�� األحوال، بقصد النظر ��
�
ي أ ، فضً� ع� ذلك، بأني� ِقرُّ

�
ن وجميع الجهات التابعة له وممثل�ه ووكالئه بالتحقق م VUMCوأ

ي هذا النموذج وكذلك اإلذن 
مة ��  . التقار�ر االئتمان�ة ذات الصلة للحصول ع� صحة الب�انات الُمقدَّ

 

 ) السنة ،اليوم الشهر،(التار�ــــخ  توقيع صاحب الحالة أو المسؤول عنه 

�ك  الزوجة/ خطة الزوج  ) السنة ،اليوم الشهر،(التار�ــــخ  أو ال�ش

 � اوح ما بني ي غضون مدة ت�ت
�� ، ي المساعدات المال�ة 6أسابيع إ�  4ستتل�ت

ا إلخطارك �شأن حالتك من ناح�ة استحقاق تل�ت فإن تلق�ت الخطاب بالموافقة ع� ذلك؛ فل�س معناە أنك قد ُمِنحت الموافقة . أسابيع، خطاب�
مها مركز  ي ُ�قدِّ ي المساعدات المال�ة �شأن جميع الخدمات اليت

مها مستقب�ً  VUMCلتل�ت ي قد ُ�قدِّ ي الوقت الراهن أو تلك اليت
 VUMC Patient)وُ�ر�� التواصل مع ف��ق خدمة العمالء �شأن معامالت السداد لدى المركز . ��

Billing Customer Service Team)  د العاديو�مكنك، كذلك، تقد�م طلب جد�د عن ط��ق . إلعادة تقد�م الطلب 7849-274-888 عن ط��ق رقم� ي أو ال��
وى� �د اإلل��ت وكان مفادە أنك من   خطاب وأما إن تلق�ت . ال��

ي تلك المساعدات المال�ة، وأردت أن �ستأنف ضد هذا القرار، ف�مكنك استئنافه بأن ُترِسل نموذج طلب االستئناف لتحص�ل ا
ي تل�ت

 VUMC Financial Assistance Appeal)لمساعدات المال�ة لدى المركز غ�ي مستح�ت
Application)د العادي أو الفا�س� ي أو ال��

وى� �د اإلل��ت .، بعد إ�ماله، وذلك عن ط��ق ال��
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