في يوم زيارة الخدمات الصحية عن بُعد (باستخدام مكالمة الفيديو)
عب الخدمات الصحية عن ُبعد
ستكون الزيارة التالية لك أو لطفلك مع  Nationwide Children’s Hospitalر
باستخدام  Zoomفيديو وحسابك عىل  .MyChartتتيح لنا الخدمات الصحية عن بعد مساعدتك أنت وطفلك
ً
شخصيا.
بدون الحضور إىل الزيارة
عب الفيديو:
الت ستحتاج إليها قبل زيارتك ر
األشياء ي
 :MyChart .1حساب  MyChartمؤقت أو نشط والتكنولوجيا الالزمة للوصول إليه .اطلع عىل هذا الرابط
للحصول عىل المزيد من المعلومات حول :MyChart
https://www.nationwidechildrens.org/family-resources-education/mobile-apps/mychart
الذك.
 .2تطبيق  :Zoomإذا كنت ستستخدم هاتفك ي
بكامبا وميكروفون :إذا كنت ستستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
 .3جهاز كمبيوتر مزود
ر
إذا لم تتوفر لديك إمكانية الوصول إىل هذه األشياء ،فلن تنجح الزيارة.

القسم األول  -استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلجراء زيارة الفيديو
الثان.
الذك ،فانتقل إىل القسم
إذا كنت تستخدم هاتفك
ي
ي
بمجرد تحديد موعد لزيارة الفيديو ،استعد للزيارة.
اطلب حساب  MyChartإذا لم يكن لديك حساب بالفعل .انتقل إىل
https://mychart.nationwidechildrens.org/MyChart/publicforms.asp?mode=showForm&formname=ActivationReq

يف يوم زيارتك ،سجل الدخول إىل حسابك عىل  MyChartقبل  30-15دقيقة من وقت الزيارة.
للوصول إىل حساب  MyChartالخاص بكانتقل إىلhttps://mychart.nationwidechildrens.org/MyChart .

ر
ون)
بعد تشغيل حسابك ،انقر عىل اسمك/اسم طفلك ،وانقر عىل ( ECHECK-INتسجيل الدخول اإللكت ي

ُ
ً
ظهر الصفحة األوىل المعلومات الشخصيةُ .ي ر
رج
بناء عىل نوع حساب  MyChartالذي تم إنشاؤه من أجلك ،ست ِ
قراءتها للتأكد من صحتها .إذا كانت كذلك ،فانقر عىل

إذا لم تكن صحيحة ،فانقر عىل ( EDITتحرير) من أجل تحديثها.

سؤال شائع  -تاري خ الميالد:
ً
الوص إذنا بالدخول لحسابك عىل  ،MyChartفسيكون تاري خ ميالدهم
وىل األمر أو
 إذا كنت تمنح يي
 إذا كان الوصول إىل السجل الخاص بك ،فسيكون تاري خ ميالدكبعد االنتهاء من أي تحديثات ،انقر عىل

ثم انقر عىل

ستكون الصفحة التالية عبارة عن نماذج الموافقة .تتيح لنا هذه النماذج إجراء هذه الزيارة معك.
ستحتاج إىل مراجعة كل نموذج والتوقيع عىل كل نموذج ُمتاح للتوقيع عليه.
2

ً
تلقائيا نيابة عنك.
سيتم إكمال النموذج
التاىل) (ال ُيتاح إال بعد التوقيع عىل النماذج المناسبة)
انقر عىل زر  ( Nextي

الشاشة التالية تخص التأمي.
ر
يرج قراءتها مر ًارا للتأكد من صحتها .إذا كانت كذلك ،فانقر عىل

إذا لم تكن صحيحة ،فانقر عىل ( Update Coverageتحديث التغطية) أو Remove Coverage
(إزالة التغطية)
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تأمي يف الملف أو تحتاج إىل إضافة معلومات ،فانقر من أجل إضافته ،كما هو
إذا لم تكن لديك معلومات ر
موضح أدناه

لتحميل بطاقتك التأمينية:
الذك وأرسلها إىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
 .1التقط صورة (أو صور) لبطاقتك باستخدام هاتفك ي
 .2انقر ( Add Insurance Card Photosإضافة صور بطاقة التأمي) .وقم بتحميل الصور.
عند االنتهاء ،انقر عىل ( SUBMITإرسال)

عت الفيديو)( .سيعمل زر "بدء
اآلن يمكنك النقر عىل الزر الذي يحمل عنوان ( Begin Video Visitبدء الزيارة ر
عت الفيديو" لمدة تصل إىل  30دقيقة قبل حلول موعدك)
الزيارة ر
4

ً
حي تنقر عىل زر Begin Video Visit
سيقوم MyChart
تلقائيا بفتح برنامج  Zoomبمعرف االجتماع الصحيح ر
عب الفيديو) داخل .MyChart
(بدء الزيارة ر

لن يتم ربطك/توصيلك حت يبدأ مقدم الرعاية الصحية جلسة  Zoomالخاصة بك.
ً
جاهزا ،سبى زر ( JOIN VIDEOانضم إىل الفيديو) .انقر عىل الزر وستبدأ
عندما يكون مقدم الرعاية الصحية
جلستك.
نصيحة :إذا لم يكن  MyChartأو  Zoomيعمالن يف وقت زيارتك ،فحاول االتصال من جهاز الكمبيوتر الخاص بك
ً
بدال من هاتفك أو العكس صحيح.

القسم الثاني  -استخدام هاتفك الذكي لزيارة الفيديو الخاص بك
إذا لم يكن لديك هاتف ذكي ،فلن تنفع هذه الخطوات.
بمجرد تحديد موعد لزيارة الفيديو ،استعد للزيارة.
.1

اطلب حساب  MyChartإذا لم يكن لديك حساب بالفعل .انتقل إىل

https://mychart.nationwidechildrens.org/MyChart/publicforms.asp?mode=showForm&formname=ActivationReq

 .2بادر بتبيل تطبيق  Zoom Cloud Meetingsعىل هاتفك.
 .3تفحصه عىل الفور للتأكد من تبيل التطبيق .إذا واجهتك مشكلة يف تبيل التطبيق ،فانقر هنا للحصول عىل
نصائح وتلميحات من .Zoom
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206175806-Frequently-Asked-Questions
ً
تلقائيا  Zoomبرقم
 .4ل تفتح تطبيق  Zoomحي تبدأ زيارة  MyChartالخاصة بك .سيفتح MyChart
ّ
معرف االجتماع الصحيح عند تسجيل الدخول.
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يف يوم زيارتك ،سجل الدخول إىل حسابك عىل  MyChartقبل  30-15دقيقة من وقت الزيارة.
بعد تشغيل حسابك عىل  ،MyChartانقر عىل اسمك  /اسم طفلك ،وانقر عىل ( Appointmentsالمواعيد)

ثم انقر على ( ECHECK-INتسجيل الدخول اإللكتروني).

6

ُ
ً
ظهر الصفحة األوىل المعلومات الشخصيةُ .ي ر
رج
بناء عىل نوع حساب  MyChartالذي تم إنشاؤه من أجلك ،ست ِ
تغيب أي معلومات
قراءتها للتأكد من صحتها .استخدم زر ( Editالتحرير) من أجل ر

إذا كانت المعلومات صحيحة ،فحدد المربع ثم اضغط على زر ( Nextالتالي)
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سيكون لديك موافقات عبر اإلنترنت إلكمالها قبل زيارتك .ستحتاج إلى ( Review and Signمراجعة وتوقيع) كل
موافقة لم يتم التوقيع عليها بعد على حدة.

حين تكمل نموذ ًجا ،فانقر على ( CONTINUEمتابعة)

بمجرد التوقيع على جميع النماذج ،انقر على زر ( NEXTالتالي)
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الشاشة التالية تخص التأمي .ر
يرج قراءتها مر ًارا للتأكد من صحتها .إذا كانت صحيحة ،فانقر عىل

إذا لم تكن صحيحة ،فانقر عىل ( Update Coverageتحديث التغطية) أو Remove Coverage
(إزالة التغطية) .إذا لزم األمر ،فانقر عىل ( Add Insurance Card Photosإضافة صور بطاقة التأمي)،
ً
تلقائيا.
والتقط صورة لبطاقة تأمينك وسيتم تحديثها
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بمجرد قيامك بتحديث المعلومات أو إزالتها ،انقر عىل زر This information is correct
(هذه المعلومات صحيحة)

ثم انقر عىل زر ( SUBMITإرسال)

ر
ون).
عند إنهاء كل هذه الخطوات ،سبى ( eCheck-In Completeإكمال تسجيل الدخول اإللكت ي

10

بعد إكمال تسجيل الدخول اإللكبون وتوقيع اإلعفاءات ،سبى ً
زرا يف األسفل بعنوان ( Begin Visitبدء الزيارة).
ي
سيكون هذا الزر ً
متاحا قبل الزيارة المقررة بمدة تصل إىل  30دقيقة.

عندما تنقر عىل هذا سينقلك إىل جلسة .Zoom
ً
تلقائيا
نصيحة :ال تفتح تطبيق  Zoomالخاص عندما تبدأ زيارة  MyChartالخاصة بك .سيفتح MyChart
 Zoomبرقم ّ
معرف االجتماع الصحيح عند تسجيل الوصول.
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إذا لم يكن مقدم الخدمة الخاص بك قد وصل إىل الجلسة حت اآلن ،فسبى شاشة تحتوي عىل معلومات االجتماع
كما هو موضح أعاله .ال تغادر الجلسة .سيكون مقدم الرعاية الصحية معك .ولم ينسوا زيارة الفيديو الخاصة بك.

القسم الثالث
إذا أراد ولي األمر أو المراهق الذي يمتلك حساب  MyChartاالنضمام إلى المكالمة بعد تسجيل الشخص اآلخر
الدخول ،فاتبع الخطوات أدناه لالنضمام.
انتقل إلى ( Visitsالزيارات) ،ثم ( Appointment and Visitsالمواعيد والزيارات) .انقر DETAILS
(التفاصيل)
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القسم الثالث
إذا كان لديك أي زيارات أخرى بعد االنتهاء من تسجيل الوصول األوىل ،فإن المعلومات سارية لمدة ً 30
يوما ،ولن
ي
ً
ون مجددا .انتقل إىل ( visitsالزيارات) ،ثم
تحتاج إىل إكمال تسجيل الدخول اإللكب ي
( appointments and visitsالمواعيد والزيارات) .انتقل إىل الزيارة وانقر عىل ( Detailsالتفاصيل) .ثم انقر
عىل ( Begin Video Visitابدأ زيارة الفيديو).
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