
   
 

   
 

 
 {أضف موقعا

   
   

1نص المریض   

مؤسسة الخدمات الصحیة الوطنیة بجامعة مانشستر. أنت على قائمة انتظار  أمانة ھذا نص مھم من 
الجراحة في أحد مستشفیاتنا. نقوم اآلن بمراجعة قوائم االنتظار الخاصة بنا ونحتاج إلى مزید من  

مساعدتنا من خالل تسجیل الدخول إلى الرابط أدناه باستخدام رقم التعریف  المعلومات منك. ھل یمكنك  
الشخصي وتاریخ میالدك: یمكن أن یكون ذلك من ھاتفك الذكي أو جھازك اللوحي أو الكمبیوتر  

 المحمول أو الكمبیوتر الشخصي 

 شكرا لك على مساعدتك 

مؤسسة الخدمات الصحیة الوطنیة بجامعة مانشسترأمانة    



   
 

   
 

   نسخة ورقیة
 
Ref: رقم الخدمة الصحیة الوطنیة للمریض 
 
 إسم المریض

 العنوان  1
   2العنوان 
   3العنوان 

4العنوان   
 الرمز البریدي  
 

 خاص و سري

 

 

 عزیزي(إسم المریض) 

 

أمانة  في  )التخصص  (أو زمیلھ / زمیلھا في قسم (الطبیب المختص)نكتب إلیك ألنك موجود حالیًا على قائمة انتظار
............ ........مؤسسة الخدمات الصحیة الوطنیة بجامعة مانشستر  

إلغاؤھا مؤخًرا، شكًرا لك على سعة صدرك نأسف لتأخیر الجراحة الخاصة بك أو تم   

 

. نحن نجري مراجعة لجمیع المرضى في قائمة االنتظار ونود أن نفھم ظروفك الحالیة  

 

.لتأكید اختیارك بخصوص اإلجراء الخاص بك )وإضافة رابط إلى النموذج (یرجى ملء النموذج عبر اإلنترنت . 

 

حتى لو كان لتأكید رغبتك في االستمرار في البقاء في قائمة االنتظار لدینا. من المھم أن تكمل النموذج، إضافة رابط، 
.یعد رابط إضافة النموذج عبر اإلنترنت طریقة سریعة وسھلة إلخبارنا بما ترید القیام بھ . 

 
 

موذج  ربما تكون قد تلقیت أیًضا نًصا منا یحتوي على رابط لنسخة رقمیة من ھذه الرسالة. یمكنك أیًضا إكمال الن
.باستخدام النسخة الرقمیة  

 
} فقط. إذا كنت مدرًجا في قائمة االنتظار الخاصة بنا إلجراء التخصصنحن نسأل عن الجراحة الخاصة بك مع القسم {

 اختبارات أو عالجات أخرى، فسنقوم باالتصال بك بشكل منفصل حول خیاراتك
 

:الخیارات التي لدیك ھي  
 

الجراحة والبقاء في قائمة االنتظارأود المضي قدًما في   .1 

Manchester University NHS 
Foundation Trust  

Oxford Rd 
Manchester  

M13 9WL 
 

 الھاتف: 
أو    0770 947 0161 0800 092 

4020 
 التاریخ: {أضف تاریخا}



   
 

   
 

. لست  19- كوفیدأرغب في المضي قدًما في الجراحة ولكني أرغب في تأجیل مجیئي إلى المستشفى إلى ما بعد جائحة  2
 مرتاًحا لدخول المستشفى في ھذا الوقت. أفھم أن ھذا الطلب سیراجع من قبل طبیب

 
. 

.  19أرغب في تأجیل مجیئي إلى المستشفى لسبب غیر مرتبط بجائحة أرغب في المضي قدًما في الجراحة ولكني  3
 كوفید.أنا أفھم أن ھذا الطلب سیتم مراجعتھ من قبل الطبیب

 
لقد تحسنت و / أو ال أرید إجراء العملیة بعد اآلن. یمكن أن أخرج. أفھم أن ھذا الطلب سیراجع من قبل   4 .

  طبیب.
 

أعد بحاجة إلى أن أكون على قائمة االنتظار ھذه. أفھم أن ھذا الطلب . لقد أجریت الجراحة بالفعل ولم 5
 .سیراجع من قبل طبیب

 
 6.لقد تم إرسال ھذا الخطاب عن طریق الخطأ. أفھم أنھ یمكنك االتصال بي لطلب مزید من المعلومات

 
 

أو   ) 07700161947(إذا لم تتمكن من الوصول إلى النموذج عبر اإلنترنت ، یمكنك االتصال بنا على
  6صباًحا حتى  8لتأكید اختیارك فیما یتعلق بالجراحة. خط الھاتف مفتوح من الساعة  )08000924020(

 .مساًء ، من االثنین إلى الجمعة
 
 

علینا جمیعًا وكیف نفعل األشیاء. تعني  19-كوفید جائحة  تیرجى قبول اعتذارنا لتأخیر الجراحة. لقد أثر
أننا غیر قادرین حالیًا على رؤیة أكبر عدد ممكن من  19-كوفید التغییرات التي طرأت على خدماتنا بسبب 

المرضى كما كنا نفعل من قبل. راجعت فرقنا الطبیة قوائم االنتظار الخاصة بنا للتأكد من أن المرضى ذوي  
كبر یتم عالجھم أوالً االحتیاجات السریریة األ  

 

لمزید من المعلومات حول ما یمكن أن تتوقعھ عندما تأتي إلى المستشفى وحول التغییرات التي أجریناھا ، یمكنك زیارة 
: موقعنا على اإلنترنت  

https://mft.nhs.uk/coronavirus-covid-19/    

 یمكنك العثور على نسخ سھلة القراءة وطباعة كبیرة ونسخ بلغات مختلفة من ھذه الرسالة على 

https://mft.nhs.uk/waiting-list-review-patient-letters/ 

 

. ودعمكم المستمر خالل ھذا الوقت العصیب  نود أن نشكر جمیع مرضانا وأحبائھم على صبركم   

لقد تمكنا من االستجابة بشكل جید للوباء حتى اآلن، ویعود جزء كبیر من ذلك إلى  في األمانة الوطنیة الصحیة بجامعة مانشستر, 
 الدعم الذي تلقیناه منك ومن مجتمعاتنا المحلیة، لذا شكًرا لك 

 .نحن نتطلع الى االستماع منك

 
 

 

 
 

Miss T S Onon 
 
 المدیر الطبي للمجموعة المشتركة / ضابط مسؤول 

 Professor J M Eddleston 
 
  المدیر الطبي للمجموعة المشتركة

https://mft.nhs.uk/coronavirus-covid-19/
https://mft.nhs.uk/waiting-list-review-patient-letters/


   
 

   
 

 

 
 

  النسخة الرقمیة

 
Ref: رقم الخدمة الصحیة الوطنیة للمریض 
 إسم المریض 
 العنوان  1
 العنوان  2
 العنوان  3
 العنوان  4
 الرمز البریدي 
 

 خاص و سري

 

 
 

 عزیزي(إسم المریض) 

 

أمانة  في  )التخصص  (أو زمیلھ / زمیلھا في قسم (الطبیب المختص)نكتب إلیك ألنك موجود حالیًا على قائمة انتظار
.................... مؤسسة الخدمات الصحیة الوطنیة بجامعة مانشستر  

 نأسف لتأخیر الجراحة الخاصة بك أو تم إلغاؤھا مؤخًرا، شكًرا لك على سعة صدرك 

 

. الحالیةنحن نجري مراجعة لجمیع المرضى في قائمة االنتظار ونود أن نفھم ظروفك   

 

.لتأكید اختیارك بخصوص اإلجراء الخاص بك )وإضافة رابط إلى النموذج (یرجى ملء النموذج عبر اإلنترنت . 

 

من المھم أن تكمل النموذج، إضافة رابط، حتى لو كان لتأكید رغبتك في االستمرار في البقاء في قائمة االنتظار لدینا. 
.اإلنترنت طریقة سریعة وسھلة إلخبارنا بما ترید القیام بھیعد رابط إضافة النموذج عبر  . 

 
 

ربما تكون قد تلقیت أیًضا نًصا منا یحتوي على رابط لنسخة رقمیة من ھذه الرسالة. یمكنك أیًضا إكمال النموذج  
.باستخدام النسخة الرقمیة  

 

 الخدمة الصحیة الوطنیة بجامعة مانشستر
مانة  مؤسسة األ   

Oxford Rd 
Manchester  

M13 9WL 
 الھاتف: 

0161 947 0770 or  092 0800ا 
4020 

 
 

 {أضف تاریخا}
 



   
 

   
 

مدرًجا في قائمة االنتظار الخاصة بنا إلجراء } فقط. إذا كنت التخصصنحن نسأل عن الجراحة الخاصة بك مع القسم {
 اختبارات أو عالجات أخرى، فسنقوم باالتصال بك بشكل منفصل حول خیاراتك

 
:الخیارات التي لدیك ھي  

 
 1.أود المضي قدًما في الجراحة والبقاء في قائمة االنتظار

. لست  19- كوفیدستشفى إلى ما بعد جائحة أرغب في المضي قدًما في الجراحة ولكني أرغب في تأجیل مجیئي إلى الم 2
 مرتاًحا لدخول المستشفى في ھذا الوقت. أفھم أن ھذا الطلب سیراجع من قبل طبیب

 
. 

.  19أرغب في المضي قدًما في الجراحة ولكني أرغب في تأجیل مجیئي إلى المستشفى لسبب غیر مرتبط بجائحة  3
قبل الطبیبأنا أفھم أن ھذا الطلب سیتم مراجعتھ من   كوفید.

 
لقد تحسنت و / أو ال أرید إجراء العملیة بعد اآلن. یمكن أن أخرج. أفھم أن ھذا الطلب سیراجع من قبل   4 .

 طبیب. 
 

. لقد أجریت الجراحة بالفعل ولم أعد بحاجة إلى أن أكون على قائمة االنتظار ھذه. أفھم أن ھذا الطلب 5
 .سیراجع من قبل طبیب

 
ذا الخطاب عن طریق الخطأ. أفھم أنھ یمكنك االتصال بي لطلب مزید من المعلوماتلقد تم إرسال ھ  .6 

 
 

أو   ) 01619470770(إذا لم تتمكن من الوصول إلى النموذج عبر اإلنترنت ، یمكنك االتصال بنا على
  6صباًحا حتى  8لتأكید اختیارك فیما یتعلق بالجراحة. خط الھاتف مفتوح من الساعة  )08000924020(

 .مساًء ، من االثنین إلى الجمعة
 
 

علینا جمیعًا وكیف نفعل األشیاء. تعني  19-كوفید جائحة  تیرجى قبول اعتذارنا لتأخیر الجراحة. لقد أثر
ننا غیر قادرین حالیًا على رؤیة أكبر عدد ممكن من أ 19-كوفید التغییرات التي طرأت على خدماتنا بسبب 

المرضى كما كنا نفعل من قبل. راجعت فرقنا الطبیة قوائم االنتظار الخاصة بنا للتأكد من أن المرضى ذوي  
 االحتیاجات السریریة األكبر یتم عالجھم أوالً 

 

المستشفى وحول التغییرات التي أجریناھا ، یمكنك زیارة لمزید من المعلومات حول ما یمكن أن تتوقعھ عندما تأتي إلى  
: موقعنا على اإلنترنت  

https://mft.nhs.uk/coronavirus-covid-19/    

ة على یمكنك العثور على نسخ سھلة القراءة وطباعة كبیرة ونسخ بلغات مختلفة من ھذه الرسال  

https://mft.nhs.uk/waiting-list-review-patient-letters/ 

 

. نود أن نشكر جمیع مرضانا وأحبائھم على صبركم ودعمكم المستمر خالل ھذا الوقت العصیب   

لقد تمكنا من االستجابة بشكل جید للوباء حتى اآلن، ویعود جزء كبیر من ذلك إلى  , في األمانة الوطنیة الصحیة بجامعة مانشستر
 الدعم الذي تلقیناه منك ومن مجتمعاتنا المحلیة، لذا شكًرا لك 

 نحن نتطلع الى االستماع منك

https://mft.nhs.uk/coronavirus-covid-19/
https://mft.nhs.uk/waiting-list-review-patient-letters/


   
 

   
 

 
 

 

 
 

Miss T S Onon 
Joint Group Medical Director / Responsible Officer 

 Professor J M Eddleston 
Joint Group Medical Director / Caldicott Guardian 

 


