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NYC Health + Hospitals  کیMyChart مقدم ہے!  میں آپ کا خیر 

MyChart  فون کے ویب براؤزر کو استعمال کرتے ہوئےموبائل ایپ یا اپنی epicmychart.nychhc.org/MyChart 

 ۔ رسائی حاصل کریں 24/7انگریزی زبان میں اپنے میڈیکل ریکارڈ تک پر جا کر 
 

 

 

 کریں۔  تازہ ترینکو  سرگذشت MyChartی کے لیے اپنکرنے مدد ہماری جڑے رہنے میں سے  ہمشروع کریں! 

  

 کو مکمل کریں ذاتی روداد ی اپن 
• Menu  )میں جائیں، )مینوPersonal Information (ذاتی معلومات) عنوان پر  ی ے ذیلک

 کریں۔   ذاتی روداد کو تازہ ترینپر کلک کر کے اپنی  (یںرک تدوین) Editاور پھر  جائیں 

تازہ بیمے کے بارے میں معلومات کو 
 کریں  ترین

ے مشمولہ کو  یا پھر نئنے ہٹاکسی مشمولہ کو  ، نےتبدیل کر کوے مشمولہ  موجودہ بیمے ک ےاپن •
 Insurance ذیلی عنوانوں کو دیکھیں اورمیں جائیں، )مینو(  Menu نے کے لیےشامل کر

Summary (بیمے کا خالصہ) ۔ پر کلک کریں 
 

ہیلپ  MyChartپر ہماری   1227-920-844-1بجے  5:00بجے تا شام  9:00صبح  ،پیر تا جمعہمدد حاصل کریں! 

آپ ہمارے آن الئن فارم کے ذریعے بھی مدد کی درخواست کر سکتے ہیں۔ صرف ۔ ائیںبد 1 کال کریں اور کو الئن

 پر کلک کریں۔ (مدد حاصل کریں) ”Get Help“ جودمیں مو  نشیبصفحہ کے 

  

https://epicmychart.nychhc.org/MyChart/


مل کر آپ کی صحت کی دیکھ آپ کے ساتھ ہیں جو ہمیں  ی خصوصیاتمیں ایس MyChartآپ کے تالش کریں! 

 بھال کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

 

 
 

   

) Your Menu   پ کا مینوا( 

• Your Menu (آپ کا )نا اپآپ پر کلک کریں تاکہ  مینو Health Record (  صحت کی

  Insurance Information ،(کا خالصہ بلنگ)  Billing Summary،( سرگذشت

 دیکھ سکیں!چیزین ، اور مزید (بیمے کی معلومات)

  

Visits )مالقاتیں( 

• Visits )وقت مقررکے لیے درخواست کریں،  مالقاتکے  پر کلک کر )مالقاتیں  

 کریں۔  وقت منسوخکریں یا 

  

Messages )پیغامات( 

• Messages )پر کلک کر کے اپنے ڈاکٹر کے دفتر میں پیغام بھیجیں۔ ا پ  )پیغامات 
 Medical Advice (طبی مشورے( ،کے لیےMedicine Refill  )یدوائیوں ک  

سے  )بلنگ کے شعبے( Billing Department یا ہمارے کے لیے،  )بھرائیدوبارہ 

 مال کر سکتے ہیں۔استع اترابطہ میں رہنے کے لیے پیغام

 
 

 Test Results (ٹیسٹ کے نتائج( 

• Test Results )کے نتائج، بشمول  سٹپر کلک کر کے ٹی )ٹیسٹ کے نتائج 
COVID-19  کے ٹیسٹ کے نتائج مالحظہ کریں۔ 

 

Medications  )ادویات( 

• Medications  )پر کلک کر کے اپنی دوائی کی فہرست مالحظہ کریں۔ ا پ  )ادویات

) Rx Refillsبھی کر  کی درخواست  )دوبارہ بھرائی نسخے میں تجویز شدہ دوائی کی

 ہٹا بھی سکتے ہیں۔دوائی یا کر سکتے ہیں ، دوائی کا اضافہ سکتے ہیں
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موبائل   MyChartن میں ای زب انگریز

 ! ایپ ڈاؤن لوڈ کریں
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