كيفية التسجيل لبرنامج My Health at Vanderbilt
يعتبر برنامج My Health at Vanderbilt
أداة الكترونية آمنة لمرضانا .يمكنهم من خالله معرفة التفاصيل
الصحية الخاصة بهم وتحديد مواعيدهم الطبية وما إلى ذلك
ويمكنك التسجيل بهذا البرنامج الكترونيا في أي وقت عبر اإلنترنت،
وذلك باتباع الخطوات التالية للحصول على حساب بهذا البرنامج

الصفحة  1من 3

ما هي المعلومات التي تحتاجها للتسجيل باستخدام رمز
تفعيل؟
سوف نسألك عما يلي
تاريخ ميالدك

من يمكنه التسجيل بهذا البرنامج ؟

الرمز البريدي

إن هذا البرنامج مخصص لمرضى فاندربيلت الحاليين .إذا كنت قد
تابعت من قبل مع أحد أطبائنا في فاندربيلت ،فيمكنك االشتراك معنا
اليوم .أما إن كنت من المرضى الجدد ،فيمكنك التسجيل أثناء زيارتك
األولى لنا .ولتحديد موعد زيارة  ،يمكنك االتصال بنا على رقم
 ، )615( 322-5000أو التوجه إلى أي من عيادات فاندربيلت التي
ال تحتاج إلى موعد مسبق

يجب أن يكون الرمز البريدي الخاص بك هو نفس الرمز المسجل لدينا

ما الذي أحتاجه للتسجيل في البرنامج؟
سنحتاج إلى رمز تفعيل .وهذا الرمز مكون من  10أرقام سوف نقوم
بتزويدكم به

إذا لم تكن متأكدًا من ذلك  ،أو إذا كنت بحاجة إلى تحديث عنوانك ،
فاتصل بنا على رقم (615) 322-2971
اسم مستخدم وكلمة مرور
وللحفاظ على أمن حسابك  ،ننصحك باستخدام مزي ًجا من األحرف
واألرقام والرموز لكلمة المرور الخاصة بك .يجب أن تكون كلمة
المرور مختلفة عن اسم المستخدم الخاص بك
عنوان البريد اإللكتروني الذي ترغب في استخدامه لتلقي المراسالت
والراسائل التذكيرية المهمة لكل ما يخص رعايتك الصحية

إذا كنت بحاجة إلى رمز التفعيل ،يمكنك الحصول عليه في زيارتك
القادمة أو من خالل االتصال بنا على رقم  ،)615( 343-4357ثم
الضغط على رقم 3
بمجرد حصولك على رمز التفعيل  ،سيتسنى لك استخدامه خالل 14
يو ًما
ضا التسجيل عبر اإلنترنت بدون رمز التفعيل ،وسنطلب
يمكنك أي ً
منك في هذه الحالة المزيد من التفاصيل .وسيتم التأكد من معلوماتك
باستخدام خدمة من Experian
إذا كنت ال ترغب التسجيل في البرنامج الكترونيا عبر اإلنترنت ،
فيمكنك التسجيل خالل زيارتك القادمة لنا

)يتبع(
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الصفحة  2من 3

كيف يمكنني التسجيل الكترونيا باستخدام رمز تفعيل؟
الخطوة األولى :فتح التطبيق أو الصفحة االلكترونية
إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر
انتقل إلى موقع Myhealthatvanderbilt.com
انقر على ”“Use Activation Code
يمكنك استخدام أي متصفح الكتروني .إال أنه يجدر الذكر بأن
برنامج My Health at Vanderbilt
يعمل بشكل أفضل باستخدام متصفح الـ Google Chrome
ً
جهازا محموال
إذا كنت تستخدم

افتح تطبيق My Health at Vanderbilt
انقر على ”“Sign Up Now
لمعرفة كيفية تحميل التطبيق ،قم بزيارة الرابط اآلتي
youtu.be/6ad3zybw52U.

الخطوة الثانية :أدخال المعلومات
ادخل رمز التفعيل ،تاريخ الميالد ،الرمز البريدي
يجب أن يكون الرمز البريدي الخاص بك هو نفس الرمز المسجل لدينا
إذا لم تكن متأكدًا من ذلك  ،أو إذا كنت بحاجة إلى تحديث عنوانك ،
فاتصل بنا على رقم (615) 322-2971
انقر فوق الزر األخضر في الجزء السفلي والذي يشير إلى ”“Next

الخطوة الثالثة :أدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين قمت باختيارهما
ستحتاج إلى إدخال كلمة مرورك في كال المربعين
احفظ اسم المستخدم وكلمة المرور في مكان آمن لالستخدام في المستقبل
عند االنتهاء  ،انقر على الزر األخضر في الجزء السفلي والذي يشير
إلى ”“Next
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الصفحة  3من 3

الخطوة الرابعة :التأكيد على البريد االلكتروني لتلقي الرسائل
أدخل عنوان بريدك اإللكتروني في كال المربعين .سوف يتيح لنا ذلك
إرسال رسائل وتذكيرات مهمة بشأن رعايتك الصحية
إذا كان لدينا بريد إلكتروني مسجل لك  ،فسيتم تعبئته من أجلك .يمكنك
تغييره إلى بريد إلكتروني جديد إذا رغبت بذلك

لن يتم إرسال رسائل نصية عبر برنامج My Health at Vanderbilt
لذلك يمكنك تخطي هذا الجزء .ثم  ،انقر على الزر األخضر في الجزء
السفلي والذي يشير إلى ”“Sign in

الخطوة الخامسة :قبول البنود والشروط الخاصة بنا
ستحتاج إلى قبول البنود والشروط الخاصة بنا
إذا كنت ال ترغب في رؤية هذه الرسالة في كل مرة تقوم بها بتسجيل
الدخول  ،انقر أوالً على المربع الصغير بجوارعبارة
”“Please do not show this page next time
ثم انقر فوق الزر األخضر في الجزء السفلي والذي يشير إلى ”“Accept

تهانينا !

لديك اآلن حساب My Health at Vanderbilt

هل تحتاج إلى مساعدة

؟

للمساعدة باللغة العربية ،يمكنك االتصال بنا على رقم .(844) 936-2262 :عليك أن تخبر المترجم بأنك
ترغب بالتواصل مع رقم  .34357سيقوم موظف البدّالة بتوصيلك والمترجم بخط المساعدة الهاتفي الخاص
بفاندربيلت .بمجرد سماع خيارات قائمة المساعدة  ،يجب عليك الضغط على رقم 3

615.322.5000
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