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 . NYC Health + Hospitalsاتبع الخطوات أدناه إلرسال رسالة إلى عیادة طبیبك في 

 : الخاص بكجھاز الكمبیوتر  باستخدام
 https://epicmychart.nychhc.orgالرئیسیة من خالل  MyChartسّجل الدخول إلى صفحة  .1
 . MyChartفي   )مركز الرسائل(  Message Centerسیأخذك ھذا إلى . في القائمة العلویة )الرسائل( Messagesانقر فوق  .2

 

 

 

الخاصة بنا عن طریق النقر فوق   MyChartإخالء المسؤولیة عن رسائل  واقرأ وأقر  )إرسال رسالة(  Send a Messageانقر فوق   .3
Accept )رسالتك إلینا  بكتابة، ثم قم )قبول! 

        

            

https://epicmychart.nychhc.org/
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 . NYC Health + Hospitalsاتبع الخطوات أدناه إلرسال رسالة إلى عیادة طبیبك في 

 : الجھاز المحمول أو الھاتف الذكيباستخدام 
  )كلمة المرور( Password و  )اسم المستخدم( Username �سج�ل الدخول باستخدام. ع� هاتفك MyChartافتح تطبيق  .1

 . الخاصة بك
ي الصفحة الرئ�س�ة، انقر فوق رمز  .2

  . )الرسائل( Messages �ن
 

 
 !رسالتك إلینا بكتابةوقم  ،)إرسال رسالة( Send a Messageانقر فوق : 3
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 MyChartمن " مركز الرسائل" دلیل 

 

 . لبدء كتابة رسالة مع ف��ق الع�ادة الخاص بك )إرسال رسالة(” Send a message“انقر فوق 

 
) Conversationن ف��ق رعايتك: )المحادثة  . عرض موض�ع محادثة بينك و�ني

 
) Bookmarkedمرجع�ة ع� رسالة مهمة، انقر ع� الرسالة لوضع إشارة : )شارة مرجع�ةإ

ي األع�) إشارة مرجع�ة ( "Bookmark"ط  وانقر ع� راب
  . �ن

 
) Appointmentانقر هنا للحصول ع� رسائل المواع�د وتحد�د الموعد واإللغاء :)لموعدا . 

 

) Automated Messagesات  : )الرسائل اآلل�ة  . والتحديثاتانقر هنا لعرض التذك�ي

 

) Trashإلزالة أي رسائل من المهمالت، انقر فوق  . انقر هنا للرسائل القد�مة :)سلة المهمالت
 . )استعادة(" Restore"وانقر ع� الرابط 

 

    

                                                                                                                      

 :عند كتابة رسالتك إلینا !تذكر

إلى   )السؤال الطبي( "Medical Question" سیتم إرسال رسائل
 ) أسئلة طبیة(. السریریة الخاص بك فریق الرعایة 

 )االستفسار عن الفواتیر(  "Billing Inquiry"سیتم إرسال رسائل
 )أسئلة غیر طبیة( .إلى فریق إعداد الفواتیر لدینا

 

   !الخاصة بك MyChartأضف مرفقًا إلى رسالة 

مشبك  ، انقر فوق زر MyChartإلرفاق ملف أو صورة برسالة 
 .  واختر الصور من جھاز الكمبیوتر الخاص بك الورق


