
 Finance Department        قسم المحاسبة                                                                                          

 Floor Willow House nd2       الطابق الثاني ويلو هاوس                                                                         

      Watford General Hospitalمستشفى واتفورد العام                                                                          

  Vicarage Road        فيكاريج روود                                                                                                  

            Watfordواتفورد                                                                                                                  

 Herts                     هارتز                                                                                                              

          WD18 0HBدبليو دي ايتين زيرو اتش بي                                                                                       

Tel: 01923 436728/Mob: 07979626127 

OVT@whht.nhs.ukEmail:  

  ٠٧٩٧٩٦٢٦١٢٧, رمق جّوال  ٠١٩٢٣٤٣٦٧٢٨اتف رقم  ه

            :OVT@whht.nhs.ukبريد الكتروني:  
                                                                                 

 

 

 

 الى من يهّمه األمر

 

 قد يكون لها تكلفة.  يرجى تزويدنا باألثبات لتجّنب الدفع NHSأن أتش أس   ّحة الوطنيةلدى خدمة الص الجتكأن مع

 

مواعيد المستشفى أو تكلفة دفع تكلفة  ب منككة المتّحدة, من المحتمل ان يطلالى المملجى العلم انه في حال زيارتك ير

متوّفر فقط  خدمة الصّحة الوطنيةالعالج على حساب  فيات ويست هارتز أن أتش أس ترست.األدخال الى مستش

انب تحمل نفقات عالجهم بموجب في المملكة المتحدة.  يجب على الزّوار األجدائم  شخاص المقيمون قانونيا وبشكلألل

أن المبالغ المدفوعة تعطى الى األطباء ف ٢٠١١خدمات الصّحة الوطنية )نفقات الزّوار األجانب( الصادر في عام  أنظمة

 . مقابل تقديمهم الرعاية الصحية  NHSوالممرضات العاملون في ال أن أتش أس 

 

ضى المقيمون في الممكلة .  المرلتأّكد فيما أذا كان يتوّجب عليك دفع تكاليف عالجكأن المستشفى تطلب مستندات أثبات ل

    المتّحدة بشكل أعتيادي أو الذين يدرجون تحت بند أستثنائي هم معفيون من الدفع.

 

 .  NHSلتلقي العالج المّجاني من قبل ال أن أتش أس  مسؤوليتك اثبات تأهّلك أّنها

 

موقفك بأّنك مقيم في المملكة المتحدة بشكل قانوني أو اّنك معفى يوم لتعزيز  ١٤أرسال مستند األثبات خالل  يجب عليك

أذا لم تتمّكن من تقديم أثبات مقنع يدعم مطالبتك, فأنك ستكون ملزم قانونيا عن دفع مصاريف أّية   تكاليف العالج.دفع من 

 وأحتمالية ايقاف العالج.عليك معالجة قّدمت لك.  سوف نقوم بأصدار فاتورة بالمبلغ المستحق 

 

ستخدام هذه المستندات لتحديد وضعك هذه الرسالة.  سيتم أ ليا على ظهرتزويدنا بها مدرجة تا المستندات التي يجب عليك

لمبّين أو بالبريد العادي الى العنوان ا OVT@whht.nhs.ukالقانوني.  يرجى أرسال مستنداتك بالبريد األلكتروني الى 

 زيارة المكتب في مستشفى واتفورد العام.  أعاله.  كبديل لذلك يمكنك
 

بين الساعة الثامنة  ٩/٠١٩٢٣٤٣٦٧٢٨رقم هاتف على صال بفريق العمل يد مناقشة طلبك يرجى األتأذا كنت تر

 .صف صباحا الى الساعة الرابعة بعد الظهروالن

 

 

 المخلصون

 فريق الزّوار األجانب
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 ة أدناه:يرجى أرسال نسخ من أي مستندات ذات العالقة والمبين NHSحتى نثبت حّقك بالمعالجة لدى ال أن أتش أس 

 أذا كان لديك أكثر من مستند واحد متعلق بك, يرجى أرسال جميع هذه المستندات.

 

 الشخصية الوطنية.بطاقة الأو )بيوميترك( تصريح األقامة تزودنا بصورة عن جوازك السفر أو بطاقة  أ(  يجب أن

 

  )بيوميترك( تصريح األقامة في المملكة المتحدة  جواز السفر متضمنا الفيزا

  رخصة السواقة المتضمنة صورة شخصية  يةالبطاقة الشخصية الوطن

 

 تزويدنا بأثنين على األقل من المستندات المبينة أدناه والتي تثبت مكان سكنك: ب( 

 (نكأسمك وعنوا ايجب أن يذكر بهتعدى حداثة هذا األثبات عن ثالثة أشهر من تاريخ األصدار و)ال يجب أن ت     

 

  تيأو البلدنج سوسايا كشف حساب من البنك  بة البلديةفاتورة ماء, غاز, كهرباء, أو ضري

  عقد أيجار  فاتورة هاتف

 

 ج(  يرجى أيضا تزويدنا بأثنين على األقل من المستندات المبينة أدناه:

 (أسمك وعنوانك ايجب أن يذكر بهتعدى حداثة هذا األثبات عن ثالثة أشهر من تاريخ األصدار و)ال يجب أن ت     

 

  ((PRCبطاقة بديلة للتأمين الصحي االوروبي   (EHIC)تأمين صحي أوروبي بطاقة 

أو قسم العمل  HMRCرسالة من قسم الضرائب   )كشف سنوي للراتب( P60كشف راتب أو 

 DWPوالتقاعد 

 

  شهادة تأمين ضد المرض  الرقم الوطني أو رسالة تثبت استالمك للمساعدات

فيها بشكل كامل أو  رسالة من الكلية تؤكد انك تداوم

جزئي )متضمنة مدة الدورة وعدد الساعات 

 األسبوعية التي تداوم فيها(.

 صورة عن شهادة ميالد أو عقد زواج 

 

 

وبطاقة  ARC )آرك( بطاقة تسجيل طلب اللجوء  

)للمرضى الطالبين حق  IND )اند( الهجرة والتوطين

 (اللجوء

 

أي مستند صادر عن وزارة الداخلية له عالقة في   

 لعالج.طلب حق ا

 

 

ال يعني تلقائيا تأهلك للحصول على العالج المجاني  NHSيرجى المالحظة: حصولك على رقم ملف في ال أن أتش أس 

 .NHSمن خدمة الصحة الوطنية أن أتش أس 

 


