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ویمنحك الوصول اإللكتروني إلى سجلك الصحي على مدار الساعة وطوال أیام  NYC Health + Hospitalsفي  لدینابوابة المرضى  MyChart برنامجیُعتبر 
 !فیما یليأیًضا لتوفیر زیارات الفیدیو حتى تتمكن من الحصول على الرعایة الصحیة من المنزل. تعّرف على المزید  MyChartنستخدم كما أننا األسبوع. 

 

 ! MyChartزیارة الفیدیو باستخدام ھاتفك الذكي/جھازك اللوحي: استخدم تطبیق 
 زیارة الفیدیو.  إلجراء MyChartیك تنزیل تطبیق علیتعین زیارة الفیدیو، جراء إذا كنت تخطط الستخدام ھاتفك الذكي/جھازك اللوحي إل

 المجاني: MyChartتطبیق لتنزیل  التالي "QRاالستجابة السریعة "رمز  تصویرباستخدام كامیرا ھاتفك الذكي، یمكنك  .1

                                                                                        

 . MyChartافتح التطبیق وسّجل الدخول إلى حسابك على  .2
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
لالنضمام إلى (بدء الزیارة)  Begin Visitوفوق الزر  (زیارة الفیدیو) Video Visit. بعد ذلك، انقر فوق (الزیارات) Visitsانقر فوق أیقونة  .3

  زیارة الفیدیو.
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سیؤدي ھذا إلى توصیل  .(نعم) Yes""" أو (السماح) Allow"" اخترالمیكروفون".  استخدامقد تظھر نافذة تسألك عما إذا كان یمكن للبرنامج " .4
 میكروفون ھاتفك حتى یتمكن مقدم الخدمات من سماعك خالل زیارة الفیدیو. 

سیؤدي ھذا إلى توصیل  .(نعم) Yes""أو  "(السماح) Allow"" اخترالفیدیو أو الكامیرا".  استخداممنك " قد تظھر نافذة منبثقة أخرى تطلب .5
 الكامیرا لدیك حتى یتمكن مقدم الخدمات من رؤیتك خالل الزیارة. 

اضیة وسینضم إلیك خالل وقت ستدخل إلى غرفة انتظار حتى ینھي الطبیب عملھ مع المریض السابق. وسیرى طبیبك أنك في غرفة االنتظار االفتر .6
 قصیر!

4.              5.              6.     
 

 أثناء انتظارك، تحقق من اتصال الفیدیو/الصوت لدیك باستخدام األزرار الموجودة في "غرفة انتظار مقدم الخدمات" .7
(Provider’s waiting room). 

          
 
  

 .جاھزة، انقر فوق زر الكامیرا أعلى الیسار )الكامیرا( Cameraللتأكد من أن  .1

إیقاف تشغیل / ، انقر فوق زر الفیدیو إلخفاء أو تشغیل)الفیدیو( Video الختبار .2

 . على ما یرام وھذا اختبار للتأكد من أن الفیدیو یعمل. الفیدیو

تحدث وشاھد . ، انقر فوق زر المیكروفون)لمیكروفونا(Microphone الختبار .3

 . یھتز عندما تتحدثأن خط الصوت 

انقر فوق زر السماعات السوداء واستمع إلى  ،)السماعات( Speakerالختبار  .4

 ". الرنین"صوت 
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 !مدعوماستخدام متصفح  :زیارة الفیدیو باستخدام جھاز الكمبیوتر
  یعمل مع زیارات الفیدیو) ال Internet Explorer(مالحظة: 

o Chrome  
o Firefox 
o Safari 

زیارة الفیدیو من قائمة المواعید القادمة لدیك، وانقر فوق واختر  (الزیارات)، Visits، وانتقل إلى قائمة MyChartسّجل الدخول إلى حسابك على  .1
Details (تفاصیل) ثم انقر فوق ،Begin Video Visit (بدء زیارة الفیدیو). 

    

 وسینضم إلیك خالل وقت قصیر!   (Provider’s waiting room)غرفة انتظار مقدم الخدمات یرى طبیبك أنك فيسوف  .2
 أثناء انتظارك، تحقق من اتصال الفیدیو/الصوت لدیك باستخدام األزرار الموجودة في غرفة انتظار مقدم الخدمات. .3

     

 

1 . 

3 . 2 . 4 . 

 .جاھزة، انقر فوق زر الكامیرا أعلى الیسار )الكامیرا( Cameraللتأكد من أن  .1

إیقاف تشغیل / انقر فوق زر الفیدیو إلخفاء أو تشغیل، )الفیدیو( Videoالختبار  .2

 . على ما یرام وھذا اختبار للتأكد من أن الفیدیو یعمل. الفیدیو

تحدث وشاھد . انقر فوق زر المیكروفون، )لمیكروفونا(Microphone الختبار  .3

 . یھتز عندما تتحدثأن خط الصوت 

، انقر فوق زر السماعات السوداء واستمع إلى )السماعات( Speakerالختبار  .4

 ". الرنین"صوت 

 

https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIg_Gq0ZSq6gIVSamWCh1y9QUYEAAYASAAEgKI8vD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
https://support.apple.com/downloads/safari
https://support.apple.com/downloads/safari

