तपाईँको टे लिहे ल्थ (लिडियो) िेटको दिनमा
Nationwide Children’s Hospital मा तपाईँ वा तपाईँको बच्चाको अको भेट टे लिहे ल्थद्वारा Zoom लभडियो
र तपाईँको MyChart खाताको प्रयोग गरे र हुनेछ। टे लिहे ल्थिे हामीिाई व्यक्ततगत रूपमा भेट नगररकन
तपाईँ र तपाईँको बच्चािाई मद्दत गनन ददन्छ।

तपाईँको लभडियो भेटघाट अघघ तपाईँिाई आवश्यक पने कुराहरू:
1. MyChart: यसमा पहुुँच गनन अस्थायी वा सक्रिय MyChart खाता र प्रववधि। MyChart बारे थप

जानकारीको िाधग यो लिङ्क हे नह
ुन ोस ्: https://www.nationwidechildrens.org/family-resourceseducation/mobile-apps/mychart

2. Zoom एप: यदद तपाईँ आफ्नो स्माटन फोन प्रयोग गदै हुनुहुन्छ भने।
3. तयामेरा र माइक भएको कम्प्युटर: यदद तपाईँ आफ्नो कम्प्युटर प्रयोग गदै हुनुहुन्छ भने।
तपाईँसँग यी कुराहरूमा पहुँच छै न िने, िेटिे काम हुँिैन।

खण्ि I – तपाईँको लिडियो िेटका िागग आफ्नो कम्प्यट
ु र प्रयोग गने
यदि आफ्नो स्माटट फोन प्रयोग गिै हुनुहुन्छ िने, खण्ि II मा जानुहोस ्।
तपाईँसुँग लभडियो अपोइन्टमेन्ट हुने बबविकै भेटका िाधग तयार हुनुहोस ्।
तपाईँसँग पदहिे नै छ िने MyChart खाता अनुरोि गनुनहोस ्।
https://mychart.nationwidechildrens.org/MyChart/publicforms.asp?mode=showForm&formname=ActivationReq

मा जानुहोस ्
तपाईँको भेटघाटको ददनमा, िेटघाट समयिन्िा 15-30 लमनेटअघघ आफ्नो MyChart खातामा िग इन
गनुह
ट ोस ्।
आफ्नो MyChart खातामा पहुँच गनट https://mychart.nationwidechildrens.org/MyChart मा जानह
ु ोस ्
आफ्नो खाता सुरु गरे पघछ, तपाईँ/तपाईँको बच्चाको नाममा क्तिक गनह
ुन ोस ्, ECHECK-IN (इचेक-इन)
मा क्तिक गनह
ुन ोस ्

तपाईँको िाधग बनाइएको MyChart खाताको प्रयोगमा घनभनर रहे र, पदहिो पष्ृ ठिे व्यक्ततगत जानकारी
दे खाउनेछ। कृपया यो सही छ भनी घनक्श्चत गनन यसिाई पढ्नुहोस ्। यसमा क्तिक गररएमा

यो सही छै न भने अद्यावधिक गनन EDIT (सम्पपादन गनुनहोस ्) मा क्तिक गनह
ुन ोस ्।

सामान्य प्रश्न - जन्मलमघत:
-

यदद तपाईँ आफ्नो MyChart खातामा आमाबुवा वा अलभभावकिाई अनुमघत ददुँ दै हुनुहुन्छ भने, यो
उहुँहरूको जन्मलमघत हो

-

यदद यो तपाईँको आफ्नै रे किनमा पहुुँच हो भने, यो तपाईँको जन्मलमघत हो

तपाईँिे कुनै पघन अद्यावधिकहरू गरे पघछ यसमा क्तिक गनह
ुन ोस ्

त्यसपघछ यसमा क्तिक गनह
ुन ोस ्
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अको क्स्िन तपाईँको सहमघत फारामहरू को हो। यी फारामहरूिे हामीिाई तपाईँसुँग यो भेट घाट गने
अनुमघत ददन्छन ्।
तपाईँिे हस्ताक्षर गनन उपिब्ि भएका प्रत्येक फारामिाई समीक्षा गरे र हस्ताक्षर गनप
ुन ने हुन्छ।

फाराम तपाईँको िाधग स्वतः भररनेछ।
Next (अको) बटन मा क्तिक गनह
ुन ोस ् (यो उपयुतत फारामहरू हस्ताक्षर गरे पघछ मात्र उपिब्ि हुन्छ)

अको क्स्िन बीमा को बारे मा छ।
कृपया सही छ भनी घनक्श्चत गनन यसिाई पढ्नुहोस ्। यसमा क्तिक गररएमा
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यो सही छै न भने, Update Coverage (किरे ज अद्यावगिक गनह
ुट ोस ्) वा Remove Coverage (किरे ज
हटाउनुहोस ्) मा क्तिक गनह
ुन ोस ्

तपाईँसुँग फाइिमा कुनै बीमा जानकारी नभएमा वा यो थ्न आवश्यक परे मा, ति दे खाएअनुसार थ्नको
िाधग क्तिक गनुनहोस ्

तपाईँको बीमा कािन अद्यावधिक गनन:
1. तपाईँको मोबाइि फोनिे आफ्नो कािनको तस्वीर(हरू) लिएर, यसिाई आफ्नो कम्प्यट
ु रमा
पठाउनुहोस ्।

2. Add Insurance Card Photos (बीमा कािटका तस्वीरहरू थ्नह
ु ोस ्) मा क्तिक गनह
ुन ोस ्।
तस्वीर(हरू) अपिोि गनुनहोस ्।
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तपाईँिे पूरा गरे पघछ, SUBMIT (पेश गनह
ुट ोस ्) मा क्तिक गनह
ुन ोस ्

अब तपाईँिे Begin Video Visit (लिडियो िेटघाट सुरु गनुटहोस ्) भन्ने बटनमा क्तिक गनन सतनुहुन्छ।

(लिडियो िेट सुरु गनुटहोस ् बटनिे तपाईँको अपोइन्टमेन्ट समयिन्िा 30 लमनेट अघघसम्पम काम गनेछ)

तपाईँिे MyChart लभत्र लभडियो भेट सुरु गनह
ुन ोस ् बटनमा क्तिक गरे पघछ MyChart िे सही बैठक आइिीिे
स्वचालित रूपमा Zoom खोल्नेछ।

प्रदायकिे तपाईँको Zoom सत्र सरु
ु नगदानसम्पम तपाईँ लिङ्क/जिान हुनुहुने छै न।
जब तपाईँको प्रदायक तयार हुनुहुन्छ, तपाईँिे JOIN VIDEO (लिडियोमा सामेि हुनुहोस ्) भन्ने बटन
दे ख्नुहुनेछ। बटनमा क्तिक गनह
ुन ोस ् र तपाईँको सत्र सुरु हुनेछ।

सुझाव: यदद तपाईँको भेटको समयमा MyChart वा Zoom िे काम गरररहे को छै न भने, तपाईँको फोनको
सट्टामा तपाईँको कम्प्युटरबाट जिान गने वा त्यसको ववपरीत गने प्रयास गनह
ुन ोस ्।
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खण्ि II – तपाईँको लिडियो िेटका िागग आफ्नो स्माटट फोन प्रयोग गने
तपाईँसँग स्माटट फोन छै न िने यसिे काम गने छै न।
तपाईँसुँग लभडियो अपोइन्टमेन्ट हुने बबविकै भेटका िाधग तयार हुनुहोस ्।
1. तपाईँसँग पदहिे नै छ िने MyChart खाता अनुरोि गनुनहोस ्।
https://mychart.nationwidechildrens.org/MyChart/publicforms.asp?mode=showForm&formname=Activa
tionReq मा जानुहोस ्

2. आफ्नो फोनमा Zoom Cloud Meetings एप िाउनिोि गनुनहोस ्।

3. एप िाउनिोि भएको सुघनक्श्चत गनन तुरून्तै जाुँच गनह
ुन ोस ्। तपाईँिाई एप िाउनिोि गनन समस्या

भएको छ भने, Zoom का सुझाव र युक्ततहरूका िाधग यहाुँ क्तिक गनुनहोस ्।
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206175806-Frequently-Asked-Questions
4. तपाईँिे आफ्नो MyChart िेट सरु
ु गिाट Zoom एप नखोल्नह
ु ोस ्। तपाईँिे चेकइन गदान MyChart
िे सही बैठक आइिीको साथमा स्वचालित रूपमा Zoom खोल्नेछ।
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तपाईँको भेटको ददनमा, िेट समयिन्िा 15-30 लमनेटअघघ आफ्नो MyChart खातामा िग इन गनह
ुट ोस ्।
आफ्नो MyChart खाता सुरु गरे पघछ, तपाईँ/तपाईँको बच्चाको नाममा क्तिक गनह
ुन ोस ्, appointments
(अपोइमेन्टहरू) मा क्तिक गनह
ुन ोस ् र

त्यसपघछ ECHECK-IN (इचेक-इन) मा क्तिक गनह
ुन ोस ्।
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तपाईँको िाधग बनाइएको MyChart खाताको प्रयोगमा घनभनर रहे र, सुरुवाती पष्ृ ठिे व्यक्ततगत जानकारी

दे खाउनेछ। कृपया यो सही छ भनी घनक्श्चत गनन यसिाई पढ्नुहोस ्। कुनै पघन जानकारी पररवतनन गननको
िाधग edit (सम्पपादन गनुनहोस ्) बटन प्रयोग गनुनहोस ्

यदद जानकारी सही छ भने उतत बाकस चयन गरे र त्यसपघछ Next (अको) बटनमा क्तिक गनह
ुन ोस ्
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तपाईँको भेटअघघ पूरा गनप
ुन ने तपाईँसुँग अनिाइन सहमघतहरू हुनेछन ्। तपाईँिे अझैसम्पम हस्ताक्षर
नगररएको प्रत्येकिाई review and sign (समीक्षा गरी हस्ताक्षर) गनुन आवश्यक हुन्छ।

तपाईँिे फाराम पूरा गरे पघछ, CONTINUE (जारी राख्नुहोस ्) मा क्तिक गनह
ुन ोस ्

एकपटक सबै फारामहरू हस्ताक्षर भएपघछ, NEXT (अको) बटनमा क्तिक गनह
ुन ोस ्
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अको क्स्िन बीमाको बारे मा छ। कृपया सही छ भनी घनक्श्चत गनन यसिाई पढ्नुहोस ्। यो सही छ भने,
यसमा क्तिक गनह
ुन ोस ्

यो सही छै न भने, update coverage (किरे ज अद्यावगिक गनह
ुट ोस ्) वा remove coverage (किरे ज
हटाउनुहोस ्) मा क्तिक गनह
ुन ोस ्। आवश्यक परे मा, Add Insurance Card Photos (बीमा कािटका

तस्वीरहरू थ्नह
ु ोस ्) मा क्तिक गनह
ुन ोस ्, आफ्नो बीमा कािनको तक्स्वर लिनह
ु ोस ् र यो स्वचालित रूपमा
अद्यावधिक हुनेछ।
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तपाईँिे अद्यावधिक गररसकेपघछ वा जानकारी हटाइसकेपघछ, This information is correct
(यो जानकारी सही छ) बटनमा क्तिक गनह
ुन ोस ्

त्यसपघछ SUBMIT (पेश गनह
ुट ोस ्) बटनमा क्तिक गनह
ुन ोस ्

तपाईँिे यी सबै चरणहरू पूरा गरे पघछ तपाईँिे eCheck-In Complete (इचेक-इन पूरा ियो) भन्ने
दे ख्नुहुन्छ।
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तपाईँिे eCheck-In (इचेक-इन) पूरा गरे पघछ र खुिासाहरू हस्ताक्षर गरे पघछ तल्िो भागमा Begin Visit

(िेट सरु
ु गनुटहोस ्) भन्ने िेबि गररएको बटन दे ख्नुहुनेछ। यो बटन घनिानरण गररएको भेटभन्दा 30 लमनेट
अघघसम्पम उपिब्ि हुनेछ।

तपाईँिे यसमा क्तिक गदान यसिे तपाईँिाई Zoom सत्रमा िैजान्छ।
सझ
ु ाव: तपाईँिे आफ्नो MyChart भेट सरु
ु गदान Zoom एप नखोल्नह
ु ोस ्। तपाईँिे चेकइन गदान MyChart िे
सही बैठक आइिीको साथमा स्वचालित रूपमा Zoom खोल्नेछ।
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तपाईँको प्रदायक सत्रमा अझै पुग्नुभएको छै न भने तपाईँिे माधथ दे खाएअनुसारको बैठक सम्पबन्िी

जानकारी भएको क्स्िन दे ख्नुहुनेछ। सत्र नछोड्नुहोस ्। प्रदायक तपाईँसुँग हुनुहुनेछ। उहाुँहरूिे तपाईँको
लभडियो भेट बबसननुभएको छै न।

खण्ड III
आफ्नै MyChart खाता िएको अलििावक वा ककशोर-ककशोरी echeck- in (इचेक-इन) गररसकेपघछ
किमा सामेि हुन चाहनुहुन्छ िने, सामेि हुनको िागग तिका चरणहरूको अनुसरण गनह
ुट ोस ्।
Visits (िेटहरू) मा जानुहोस ्, त्यसपघछ Appointment and Visits (अपोइन्टमेन्ट र िेटहरू) मा
जानुहोस ्। DETAILS (वववरणहरू) मा क्तिक गनह
ुन ोस ्
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खण्ड III
तपाईँिे आफ्नो echeck-in (इचेक-इन) गरे पघछ अन्य कुनै भेटहरू भएमा, जानकारी 30 ददनसम्पमका िाधग
राम्रो हुन्छ र तपाईँिे फेरर echeck-in (इचेक-इन) पूरा गनप
ुन दै न। visits (िेटहरू) मा जानुहोस ्, त्यसपघछ

appointments and visits (अपोइन्टमेन्ट र िेटहरू) मा जानुहोस ्। appointment (अपोइन्टमेन्टमा) गएर
Details (वववरणहरू) मा क्तिक गनह
ुन ोस ्। त्यसपघछ Begin Video Visit (लिडियो िेट सुरु गनह
ुट ोस ्) मा
क्तिक गनह
ुन ोस ्।
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