
 (VUMCملخص المساعدة المالية للمركز الطبي بجامعة فاندربيلت )

 يمكنك العثور على هذه المعلومات باللغتين اإلسبانية واإلنجليزية

Usted puede encontrar esta información en español haciendo clic aquí. 

You can find this information in English by clicking here. 

 

 

 

 المساعدة المالية للحصول على لهليةاأل

 نحن ملتزمون بتوفير أعلى مستويات الرعاية لجميع مرضانا بغض النظر عن قدرتهم على الدفع.

 

مساعدتكم في استيفاء  يستطيع ممثلو خدمة العمالء .مبالكامل، إذ يمكننا مساعدتك معلى سداد فاتورتك ينقادر وانويرجى إعالمنا إذا لم تك

 سياسة المركز الطبي بجامعة فاندربيلت توضيحطلبات لمختلف البرامج التي ترعاها المؤسسات المجتمعية والحكومية ، إضافة إلى الوملء 

(VUMC) .الخاصة بالمساعدة المالية وخيارات خطط السداد 

أن يتأهلوا لمساعدات مالية وفقا  ممن لديهم تأمين صحي محدود أو ليس لديهم أي تأمينلمرضى المركز الطبي لجامعة فاندربيلت  ويمكن

 ويتم تقييم الضائقة المالية على أساس كل حالة على حدة.  .الخاصة بالمساعدات المالية( VUMC)لسياسة المركز الطبي بجامعة فاندربيلت 

للخدمات االختيارية أو التجريبية أو خدمات التجميل أو زراعة األعضاء، فقد ال تكون ضمن الخدمات المؤهلة للحصول على أما بالنسبة 

 خصم المساعدة المالية.

 قديمعملية الت

 وني التالي: تتوفر طلبات المساعدة المالية عبر االنترنت على الموقع االلكتر

/Application.com/FinancialAssistanchealthwww.vanderbilt االتصال بخدمة العمالء على رقم م، أو يمكنك: 

 في:( الكائن VUMCجامعة فاندربيلت )ب، أو زيارة مكتب الخدمات المالية الخاص بالمركز الطبي 7849-274-888 

 719 Thompson Lane, Nashville, TN 37204 . 

 

اإلجابة عنها  ونسوف تحتاجفهناك مجموعة من األسئلة األساسية ، تقديم طلب رسميللتقدم للحصول على مساعدة مالية، لستم بحاجة إلى 

 للحصول على المساعدة المالية. ينكنت مؤهلإذا ما لمعرفة 

 

( VUMCبالبريد إلى خدمة العمالء في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت ) شخصيا أو مكتمال وإرسالهويجب تقديم طلب المساعدة المالية 

أساس . ويعتمد مبلغ المساعدة المالية على Thompson Lane, Suite 30330, Nashville, TN 37204 719على العنوان التالي: 

حسب الدخل. هذا ويمكننا عادة  التدرجللتعريف بالفقر، وباستخدام أحد مقاييس بالمباديء التوجيهية الفيدرالية مقارنة  سرةالدخل وحجم األ

 يوما من تاريخ استالمنا لطلبكم. 30الية في غضون مإصدار القرار الخاص بالمساعدة ال

 

 األلهليةشروط 

 

للمريض )أو إجمالي دخل العائلة إذا كانت األسرة تقدم البيانات  الحصول على المساعدة المالية على إجمالي الدخل المعدل تعتمد أهلية 

. وفي حالة الطواريء أو حاالت الضريبية مشتركة( للعام الحالي أو العام الماضي مقارنة مع المباديء التوجيهية الفيدرالية للتعريف بالفقر

ويتم عرض  تي يتم استحقاقها من األفراد الذين لديهم تأمين.لن يتم تحميل الفرد المؤلهل مبالغ أكثر من ال الرعاية الطبية الالزمة،

 % كما هو موضح في الجدول أدناه:100 -% 70خصومات من 

 

 

 

http://www.mc.vanderbilt.edu/documents/financialassistance/files/Financial_Assistance_Plain_Language_Summary-Spanish.pdf
http://www.vanderbilt.com/FinancialAssistance
http://www.vanderbilt.com/FinancialAssistance


 

 

 2018المباديء التوجيهية لألعمال الخيرية للمركز الطبي لجامعة فاندربيلت 

 

  

 حجم 

 األسرة

 

المباديء التوجيهية 

للتعريف بالفقر 

2018 

 دوالر 12140 1

 دوالر 16460 2

 دوالر 20780 3

 دوالر 25100 4

 دوالر 29420 5

 دوالر 33740 6

 دوالر 38060 7

 دوالر 42380 8

لكل فرد إضافي 

في األسرة يتم 

 إضافة

 

 دوالر 4320

 

 % من الرسوم100خصم 

 دخل األسرة

 بين

 دوالر 24280 و ( دوالر0)

 دوالر 32920 و ( دوالر0)

 دوالر 41560 و ( دوالر0)

 دوالر 50200 و ( دوالر0)

 دوالر 58840 و ( دوالر0)

 دوالر 67480 و ( دوالر0)

 دوالر 76120 و ( دوالر0)

 دوالر 84760 و ( دوالر0)

 

 ( دوالر0)

 

 

 و

 

 دوالر 8640

 

 % من الرسوم80خصم 

 دخل األسرة

 بين

 دوالر 27315 و دوالر 24281

 دوالر 37035 و دوالر 32921

 دوالر 46755 و دوالر 41561

 دوالر 56475 و دوالر 50201

 دوالر 66195 و دوالر 58841

 دوالر 75915 و دوالر 67481

 دوالر 85635 و دوالر 76121

 دوالر 95355 و دوالر 84761

 

 دوالر 8641

 

 و

 

  دوالر 9720

 % من الرسوم70خصم 

 دخل األسرة

 بين

 دوالر 30350 و دوالر 27316

 دوالر 41150 و دوالر 37036

 دوالر 51950 و دوالر 46756

 دوالر 62750 و دوالر 56476

 دوالر 73550 و دوالر 66196

 دوالر 84350 و دوالر 75916

 دوالر 95150 و دوالر 85636

 دوالر 105950  و دوالر 95356

 

 دوالر 9721

 

 و

 

  دوالر 10800

 

ة للمركز الطبي بجامعة فاندربيلت على المباديء التوجيهية الخاصة بمستوى الفقر لوزارة الصح 2018الخيرية لعام تعتمد المباديء التوجيهية لألعمال 

 (. 2018يناير  18األمريكية والخدمات اإلنسانية )والمنشورة في السجل الفيدرالي بتاريخ 

 

 اتصل بنا لمساعدتك

الطبي بجامعة فاندربيلت  داد المبلغ الكلي لفاتورة المركزكنتم غير قادرين على سساعدة المالية إذا معلى التقدم للحصول على ال منحن نحثك

(VUMC)  أو جزء منه. إذا كانت لديكم اية أسئلة أو إذا رغبتم في التحدث إلى أحد مسؤولي خدمة العمالء والذي بإمكانه مساعدتكم في

وحتى الخامسة صباحا الثامنة الساعة  منبدءا الجمعة  إلى، من يوم االثنين 888-274-7849: يرجى االتصال على رقم ،تقديم الطلب

 مساءا. كما يمكنكم الحصول على المساعدة من خالل زيارة أحد المواقع :

 

 (VUMCمكتب خدمات المركز الطبي بجامعة فاندربيلت )

719 Thompson Lane, Suite 30330 

Nashville, TN 37204 

 

 (VUMCبجامعة فاندربيلت )المركز الطبي 

1211 Medical Center Drive 

Nashville, TN 37232 

 

 زيارة أيا من مواقع خدمات النزالء في المستشفى أو في العيادة وطلب التحدث إلى أحد المستشارين الماليين. ميمكنك

 

 للمزيد من المعلومات:

معلومات وتفاصيل للتعرف على  www.vanderbilthealth.com/FinancialAssistanceزيارة موقعنا االلكتروني على:  ميمكنك

 إضافية عن برنامج المساعدة المالية.

http://www.vanderbilthealth.com/FinancialAssistance

