MyChart িভিডও িভিজট
MyChart হে# NYC Health + Hospitals-এ আমােদর *রাগী *পাট/াল যা আপনােক আপনার 4া56 *রকেড/ 24/7 ইেলক9িনক ;েবশািধকার ;দান কের।
আমরা িভিডও িভিজট ;দােনর জন6ও MyChart ব6বহার কের থািক যােত আপিন বািড় *থেকই 4া56েসবা *পেত পােরন। MyChart িভিডও িভিজেট সাহােয6র জন6,
অনু Hহ কের আমােদর MyChart !হ# !ড% লাইেন 1-844-920-1227 নIের ডায়াল কের কল কKন এবং 1 +পু ন।

আপনার ,াট-েফান/ট0াবেলট-এ িভিডও িভিজট: MyChart অ0াপ5 ব0াবহার ক8ন!
আপিন যিদ আপনার িভিডও িভিজেটর জন6 আপনার Mাট/েফান/ট6াবেলট ব6বহার করার পিরকOনা কের থােকন, তাহেল আপনার িভিডও িভিজেট উপি5ত থাকার জন6 আপনােক
অবশ1ই MyChart অ6াপQ ডাউনেলাড করেত হেব। আপনার Mাট/েফান ব6বহার কের আপনার িভিডও িভিজেট *যাগ িদেত, অনু Hহ কের নীেচর ধাপSেলা অনু সরণ কKন:
1. আপনার Mাট/েফােনর ক6ােমরা ব6বহার কের, িবনামূ েল6 MyChart অ1াপ+ ডাউনেলাড করেত িনেচর িকউআর *কাডQ V6ান কKন:

2. অ6াপQ খু লুন এবং আপনার MyChart অ6াকাউেX লগ ইন কKন।

3. Visits (িভিজট) আইকেন িYক কKন. এরপর, আপনার িভিডও িভিজেট *যাগদান করেত আপনার িভিডও িভিজট এবং এরপর Begin Visit (িভিজট ZK
কKন) বাটেন িYক কKন।
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4. *;াHামQ 'আপনার মাইে[ােফান এবং ক6ােমরা অ6াে\স করেত পারেব' িকনা জানেত *চেয় একQ উইে]া ;দিশ/ত হেব। "Allow (অনু মিত িদন)" িনব/াচন কKন। এQ
আপনার *ফােনর মাইে[ােফান এবং ক6ােমরােক সংযু ^ করেব যােত আপনার সরবরাহকারী িভিডও িভিজট চলাকালীন আপনােক *দখেত এবং Zনেত পাের।
5. আপনােক একQ অবতরেণর পৃ `ায় িনেয় আসা হেব *যখােন আপনােক অবশ6ই আপনার নাম িলখেত হেব। ওেয়Qং Kেম আসেত পারার জন6 "Join Meeting
(িমQংেয় *যাগ িদন)"-এ িYক কKন। আপিন এই পৃ `ায় আপনার িভিডও/শে:র সংেযাগ পরী@া করেত পােরন।
6. ডা^ার যখন পূ ব/বতa *রাগীর সােথ িভিজট সbc করেবন, আপনােক একQ ওেয়+ং Dেম ;েবশ করােনা হেব। আপনার ডা^ার *দখেবন *য আপিন ভাচ/ু য়াল
ওেয়Qং Kেম আেছন এবং শীeই আপনার সােথ *যাগ *দেবন!
7. একবার আপনার Fদানকারী !যাগদান করেল, আপনােক িভিডও িভিজেট িনেয় আসা হেব।
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6.
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HDIপূ ণL পরামশL !
আপনার সরবরাহকারী এখন আপনােক একQ িভিডও িভিজেট !যাগ
!দওয়ার জন1 !টMট !মেসজ পাঠােত পারেবন যিদ আপিন MyChart
ব6বহার করেত সiম না হন! *কবল *ট\ট *মেসেজর িলO+েত িPক
কDন এবং এQ িভিডও িভিজট চালু করেব।

আপনার কি9উটার ব0াবহার কের িভিডও িভিজট: এক5 সমিথ- ত বা সােপাট- কের এমন
?াউজার ব0বহার ক8ন!
িনfিলিখত gাউজারSিল MyChart িভিডও িভিজেটর জন6 সমিথ/ত:
o
o
o

Chrome
Firefox
Safari

(!"ব$: িভিডও িভিজট+েলােত ই1ারেনট এ5ে6ারার কাজ কের না)

1. আপনার MyChart অ6াকাউেX লগ ইন কKন, Visits (িভিজট) *মনু েত যান, এবং আপনার আসc অ6াপেয়XেমXসমূ েহর তািলকা *থেক আপনার িভিডও
িভিজট িনব/াচন কKন, Details (িবhািরত)-এ িYক কKন, এরপর Begin Video Visit (িভিডও িভিজট ZK কKন)-এ িYক কKন।
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2. *;াHামQ 'আপনার মাইে[ােফান এবং ক6ােমরা অ6াে\স করেত পারেব' িকনা জানেত *চেয় একQ উইে]া ;দিশ/ত হেব। "Allow (অনু মিত িদন)" িনব/াচন কKন। এQ
আপনার *ফােনর মাইে[ােফান এবং ক6ােমরােক সংযু ^ করেব যােত আপনার সরবরাহকারী িভিডও িভিজট চলাকালীন আপনােক *দখেত এবং Zনেত পাের।
3. আপনার নাম টাইপ কKন এবং "Join Meeting (িমQংেয় *যাগ িদন)"-এ িYক কKন।
4. আপিন অেপiা করার সমেয়, আপনার িভিডও/অিডও সংেযাগ পরীiা কের *দখু ন।

3
.

1. আপনার মাইেQােফান পরীiা করার জন6, মাইে[ােফান বাটেন িYক কKন।
এভােবই আপিন িনেজেক িনঃশk বা িমউট করেত পােরন।
2. আপনার িভিডও পরীiা করেত, আপনার িভিডও লু কােনা বা চালু /বl করেত
ক6ােমরা বাটেন িYক কKন। িভিডও *য কাজ করেছ তা িনিmত করার জন6
এQ একQ পরীiা।
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.

2
.
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3. এখােন আপিন *দখেত পারেবন আপনার ইXারেনট সংেযাগ ভােলা আেছ িকনা।

