
 المركز الطبي لجامعة فاندربیلتفي اإلعانة المالیة طلب  استمارة

 معلومات المریض
 __________________________________: ___________اسم المریض بالكامل: __________ تاریخ الیوم

 اإلسم األوسط       اإلسم األول            اإلسم األخیر

 ______ (   ) -: ______رقم التلیفون: ______________  ھل المریض تحت السن القانوني؟ نعم أو ال     تاریخ المیالد

 : ____________________________________________________________رقم الحساب

 : _______________________________________________________________العنوان
 رقم الشقة/ الوحدة       ان الشارععنو           
           _______________________________________________________________ 
 الرمزالبریدي       الوالیة          المدینة           

 الطرف المسئول معلومات 
 ضع عالمة ھنا إذا كان الطرف المسئول ھو المریض نفسھ     

 _____ (   ) -: _____رقم التلیفون            ______________________________________: الضامناسم 
 اإلسم األوسط        اإلسم األول            اإلسم األخیر              

 ______________________: تاریخ المیالد__________  ___: ____صلة القرابة للمریض

 _______________________________________________________________: العنوان
 رقم الشقة/ الوحدة       عنوان الشارع           
           _______________________________________________________________ 
 الرمزالبریدي       الوالیة          المدینة           

 المنزلسكان معلومات 
 عدد أفراد األسرة في المنزل:      _____________ )1
 إجمالي دخل األسرة السنوي:      _____________ $ )2

، وذلك لتحدید فیما طلب اإلعانة المالیة نحتاج إلى إذنك للتحقق من المعلومات الخاصة بوضعك المالي والحصول على تقریر االئتمان الخاص بك أثناء البت في استمارة 
رى لن تستطیع االطالع على إذا كنت مؤھال للحصول على المساعدة المالیة. ھذا علما بأن بحثنا لن یؤثر على درجة اإلئتمان الخاصة بك. كما أن شركات اإلئتمان األخ

 ریكا.حقق الخاصة بفاندربیلت وسیرتش أمھذا الطلب. وإذا قمت بمراجعة تقریر االئتمان الخاص بك، سوف تالحظ طلب لجنة الت

 .المالیة المساعدة لطلب بك الخاص االئتمان تقریر مراجعةللسماح لنا ب أدناه التوقیع یرجى 
  

 تاریخ الیوم          توقیع الضامن
 

الموافقة، فإن اإلعانة المالیة. إذا استلمت رسالة ب طلب موافقة علىعلى أسابیع، برید إلكتروني یعلمك فیما إذا كنت مؤھال للحصول  6إلى  4وسوف تتلقى في غضون 
طلب جدید في كل مرة تستلم بھا  مجمیع الخدمات في فاندربیلت تمت الموافقة علیھا أو أن الخدمات المستقبلیة سیتم الموافقة علیھا. حیث یتعین علیك تقدیذلك ال یعني بأن 

إلعادة التقدیم. كما یمكنك أن ترسل  888-274-7849ة العمالء في قسم اإلدارة المالیة لفاندربیلت على رقم: فاتورة جدیدة. ولخدمات أسرع، یرجى االتصال بقسم خدم
اإلعانة طلب استئناف  ةاستمارإرسال  مؤھل للحصول على المساعدة المالیة وتود استئناف القرار، فیمكنكبأنك غیر ا إذا تلقیت رسالة إخطار مبالبرید استمارة جدیدة. أ

 وإرفاق جمیع األوراق التي تثبت الدخل. عن طریق البرید أو الفاكسالیة الخاصة بفاندربیلت الم
 رسل اإلستمارة بالبرید أو الفاكس على:أ

 615-936-0620الفاكس: 
 أو على العنوان البرید التالي:

Vanderbilt Patient Billing 
Financial Assistance 
One Hundred Oaks 

719 Thompson Lane, Suite 30330 
Nashville, TN 37204 

 األسئلة واالستفسارات؟ 
 

 888-274-7849االتصال على: 
 مساءا 5 –صباحا  8الجمعة   –من االثنین 


