 NYC Health + Hospitalsکی  MyChartمیں آپ کا خیر مقدم ہے!
 MyChartایپ یا اپنی موبائل فون کے ویب براؤزر کو استعمال کرتے ہوئے epicmychart.nychhc.org/MyChart
پر جا کر انگریزی زبان میں اپنے میڈیکل ریکارڈ تک  24/7رسائی حاصل کریں۔
شروع کریں! ہم سے جڑے رہنے میں ہماری مدد کرنے کے لیے اپنی  MyChartسرگذشت کو تازہ ترین کریں۔

اپنی ذاتی روداد کو مکمل کریں
بیمے کے بارے میں معلومات کو تازہ
ترین کریں

•

( Menuمینو) میں جائیں( Personal Information ،ذاتی معلومات) کے ذیلی عنوان پر
جائیں اور پھر ( Editتدوین کریں) پر کلک کر کے اپنی ذاتی روداد کو تازہ ترین کریں۔

•

اپنے موجودہ بیمے کے مشمولہ کو تبدیل کرنے ،کسی مشمولہ کو ہٹانے یا پھر نئے مشمولہ کو
شامل کرنے کے لیے ( Menuمینو) میں جائیں ،ذیلی عنوانوں کو دیکھیں اور Insurance
( Summaryبیمے کا خالصہ) پر کلک کریں۔

مدد حاصل کریں! پیر تا جمعہ ،صبح  9:00بجے تا شام  5:00بجے  1-844-920-1227پر ہماری  MyChartہیلپ
الئن کو کال کریں اور  1دبائیں۔ آپ ہمارے آن الئن فارم کے ذریعے بھی مدد کی درخواست کر سکتے ہیں۔ صرف
صفحہ کے نشیب میں موجود ”( “Get Helpمدد حاصل کریں) پر کلک کریں۔
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تالش کریں! آپ کے  MyChartمیں ایسی خصوصیات ہیں جو ہمیں آپ کے ساتھ مل کر آپ کی صحت کی دیکھ
بھال کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
5

1
) Your Menuاپ کا مینو(
2

) Visitsمالقاتیں(

• ( Your Menuآپ کا مینو) پر کلک کریں تاکہ آپ اپنا ( Health Recordصحت کی
سرگذشت)( Billing Summary ،بلنگ کا خالصہ)Insurance Information ،
(بیمے کی معلومات) ،اور مزید چیزین دیکھ سکیں!
• ( Visitsمالقاتیں) پر کلک کر کے مالقات کے لیے درخواست کریں ،وقت مقرر
کریں یا وقت منسوخ کریں۔

) Messagesپیغامات(

• ( Messagesپیغامات) پر کلک کر کے اپنے ڈاکٹر کے دفتر میں پیغام بھیجیں۔ اپ
( Medical Adviceطبی مشورے( کے لیے) Medicine Refill ،دوائیوں کی
دوبارہ بھرائی( کے لیے ،یا ہمارے ) Billing Departmentبلنگ کے شعبے( سے
رابطہ میں رہنے کے لیے پیغامات استعمال کر سکتے ہیں۔

( Test Resultsٹیسٹ کے نتائج(

• ( Test Resultsٹیسٹ کے نتائج) پر کلک کر کے ٹیسٹ کے نتائج ،بشمول
 COVID-19کے ٹیسٹ کے نتائج مالحظہ کریں۔
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5
) Medicationsادویات(

انگریزی زبان میں  MyChartموبائل
ایپ ڈاؤن لوڈ کریں!

• ( Medicationsادویات) پر کلک کر کے اپنی دوائی کی فہرست مالحظہ کریں۔ اپ
) Rx Refillsنسخے میں تجویز شدہ دوائی کی دوبارہ بھرائی( کی درخواست بھی کر
سکتے ہیں ،دوائی کا اضافہ کر سکتے ہیں یا دوائی ہٹا بھی سکتے ہیں۔

