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NYC Health + Hospitals  پرMyChart ،رسائی حاصل  الیکڻرانک 24/7جس کے ذریعے آپ کو اپنے طبی ریکارڈ تک  مریض کا پورڻل ہے
 بھی فراہم کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے گھر پر رہتے ہوئے صحت کی دیکھ بھال حاصل کرمالقات ڈیو یوبذریعہ کے ذریعے ہم  MyChartہے۔  ہوتی
 !یکھیںد ذیل میںمزید معلومات یں۔ اس بارے میں سک

 

 ایپلی کیشن  MyChartکریں:  مالقات ڈیویوہ ذریعسے باپنے سمارٹ فون/ڻیبلٹ 
 استعمال کریں! 

میں شرکت کرنے کے لیے آپ کو  مالقات ڈیویوبذریعہ کے لیے اپنا سمارٹ فون/ڻیبلٹ استعمال کرنا چاہتے/چاہتی ہیں تو مالقات ڈیویوبذریعہ اگر آپ 
 گی۔  ہوی ڈاؤن لوڈ کرن لی کیشنکی ایپ MyChart پر روالزمی ط

1. MyChart  کو مفت میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے، اپنے سمارٹ فون کے کیمرے کو استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل  ایپلی کیشنQR  کوڈ
 اسکین کریں۔

                

  ں۔کریگ ان اکاؤنٹ میں ال  MyChartاپنے کھولیں اور لی کیشنایپ .2
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3. Visits )مالقاتیں (میں شامل ہونے کے لیے اپنےمالقات ڈیو یوبذریعہ پر کلک کریں۔ اس کے بعد،  یکونکے آئ  Video Visit)ڈیویو بذریعہ 
  ۔پر کلک کریں )ںیکر شروع مالقات( Begin Visit اور )مالقات

                                                

سکتا  حاصل کر 'فون تک رسائی مائیکروکہ آیا یہ پروگرام 'آپ کے  ے بعد ایک ونڈو کھل سکتی ہے جس میں آپ سے پوچھا جائے گاک اس .4
ایپلی کیشن کروفون یمنتخب کریں۔ اس سے آپ کے فون کا مائ") جی ہاں("  ”Yes“یا) "اجازت ہے"( ”Allow“میں س کے جواب ہے۔ ا

 کے دوران آپ کا فراہم کننده آپ کو سن پائے۔ مالقات  ڈیویو یعہبذرکہ اتے گا جائجڑ کے ساتھ 
سکتا  حاصل کرنے کے بارے میں بھی پوچھا جا 'ڈیو یا کیمره تک رسائییجس میں آپ سے 'و ،بھی کھل سکتی ہے ونڈو ذیلیایک دوسری  .5

ایپلی کیشن کے  ے فون کا کیمرهآپ ک اس سے ۔ںیخب کرکو منت") جی ہاں("  ”Yes“یا ")اجازت ہے"( ”Allow“میں س کے جواب ہے۔ ا
 کے دوران آپ کا فراہم کننده آپ کو دیکھ پائے۔ مالقات  ڈیویوبذریعہ جائے گا تاکہ جڑ ساتھ 

آپ  جائے۔ سے فارغ ہوکے ساتھ بات چیت کہ ڈاکڻر پہلے آئے ہوئے مریضوں ک تجب گاه میں داخل ہوں گے  انتظارانعکاسی  آپ ایک .6
 ۔یگ/گاے بات چیت شروع کرجلد ہی آپ سے انتظار گاه میں موجود ہیں اور وه انعکاسی کہ آپ ی گ/اھ لے گکیڈاکڻر د کی/کا

4.              5.              6.     
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ل استعما میں موجود بڻن(Provider’s waiting room)  'انتظار گاهانعکاسی تو اس دوران 'فراہم کننده کی  ،جب آپ انتظار کر رہے/رہی ہوں .7
 لیں۔ نے کی جانچ کرجڑ جالیے ے ک مالقاتا نظام ڈیو یا آواز کیہوئے اپنی و کرتے

          
 
 

ایسا براؤزر استعمال : مالقات ڈیویوبذریعہ اپنے کمپیوڻر کو استعمال کرتے ہوئے 
 تا ہو!کو چالنے دیویب سائٹ اس کریں جو 

  کرتا) نہیںام لیے ک ےکمالقات  ڈیویوبذریعہ انڻرنیٹ ایکسپلورر (نوٹ: 

o کروم   
o فائرفاکس  
o سفاری  

کی فہرست میں متعین شده مالقاتوں جائیں، اور آپ کی آنے والی  پرو یمین )مالقاتیں( Visits اکاؤنٹ میں الگ ان کریں،  MyChartاپنے .1
 Begin Video Visit ڈیویوبذریعہ  ،اس کے بعد پر کلک کریں) صیالتتف( Detailsکا انتخاب کریں ، مالقات  ڈیویوبذریعہ سے اپنی 

 پرکلک کریں۔ )شروع کریںمالقات (

    

کام  ڻھیک) کیمره(  Cameraلیے کہ آپ کا اس بات کی تصدیق کرنے کے .1

 ۔کے بڻن پر کلک کریں کیمرهاوپر بائیں جانب سب سے رہا ہے،  کر

پھر  ڈیو کو چھپانے یایجانچ کرنے کے لیے اپنی وکی  )ویڈیو( Videoاپنی  .2

ک کریں۔ اس جانچ کا مقصد بڻن پر کل کےویڈیو کھولنے/بند کرنے کے لیے 

 ڈیوڻھیک طریقے سے کام کریآپ کی و اس بات کی یقین دہانی کرنا ہے کہ

 رہی ہے۔

مائیکروفون  جانچ کرنے کے لیے،کی  )مائیکروفون( Microphoneاپنے  .3

ے سنے بولکے  بولیں اور دیکھیں کہ آپکچھ الفاظ کے بڻن پر کلک کریں۔ 

 ۔نہیںیا  ہیں ںیہلتبھی  ریںیآواز والی لک

 بھی کام کر) اسپیکر( Speaker ااس بات کی جانچ کرنے کے لیے کہ آپ ک .4

'' سیڻی کی سی''والے بڻن پر کلک کریں اور اسپیکر  سیاه رنگ کے ے،ا ہرہ

 آواز سنیں۔
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جلد ہی اور وه میں موجود ہیں (Provider’s waiting room)  اهانتظار گانعکاسی فراہم کننده کی کہ آپ  گی/ڈاکڻر دیکھ لے گا کی/آپ کا .2
  ۔بات چیت شروع کرے گا/گیآپ سے 

ڈیو یا آواز یمیں موجود بڻن استعمال کرتے ہوئے اپنی و 'انتظار گاهانعکاسی ننده کی 'فراہم ک نتو اس دورا ،رہی ہوں/جب آپ انتظار کر رہے .3
 لیں۔ کی جانچ کرجڑ جانے ساتھ ے کایپلی کیشن ا نظام ک

     

 

1 . 

3 . 2 . 4 . 

کام  ڻھیک) کیمره(  Cameraلیے کہ آپ کا اس بات کی تصدیق کرنے کے .1

 ۔کے بڻن پر کلک کریں کیمرهاوپر بائیں جانب سب سے رہا ہے،  کر

پھر  ڈیو کو چھپانے یایجانچ کرنے کے لیے اپنی وکی  )ویڈیو( Videoاپنی  .2

بڻن پر کلک کریں۔ اس جانچ کا مقصد  کےویڈیو کھولنے/بند کرنے کے لیے 

 ڈیوڻھیک طریقے سے کام کریآپ کی و اس بات کی یقین دہانی کرنا ہے کہ

 رہی ہے۔

مائیکروفون  جانچ کرنے کے لیے، کی )مائیکروفون( Microphoneاپنے  .3

ے سنے بولکے  بولیں اور دیکھیں کہ آپکچھ الفاظ کے بڻن پر کلک کریں۔ 

 ۔یا نہیں ہیں ںیہلتبھی  ریںیآواز والی لک

 بھی کام کر) اسپیکر( Speaker ااس بات کی جانچ کرنے کے لیے کہ آپ ک .4

'' ی کی سیسیڻ''والے بڻن پر کلک کریں اور اسپیکر  سیاه رنگ کے ے،ا ہرہ

 آواز سنیں۔

 

 

 

 


