Nationwide Children’s Hospital मा सफल टे �लहे ल्थ भेटका
ला�ग सझ
ु ाहरू

कम्प्युटर
• िनम्न कुराह�ले काम ग�ररहेका छन् भनी सिु नि�त गनर् जाँच गनर्हु ोस्
o वेबक्याम
o माइक्रोफोन
o िस्पकरह�
• तपाई ँ शान्त, िनजी �ेत्रमा ह�नहु �न्छ भनी सिु नि�त गनहर्ु ोस।्
• तपाईलेँ सक्ने उ�म इन्टरनेट पह�चँ को प्रयोग गनर्हु ोस।्
• राम्रो ब�ी भएको कोठामा रहनहु ोस,् जसकारण प्रदायकले तपाईलाई
ँ देख्न सक्नहु �न्छ।
• तपाईको
ँ म्यटु बटन चालू नराख्नहु ोस।्
मोबाइल उपकरण
• िभिडयो भेटमा सामेल ह�नअ
ु िघ कुनै पिन फोन कलह� समा� गनहर्ु ोस् वा �ाङ अप गनर्हु ोस।्
• तपाईको
ँ यन्त्र प्लग इन ग�रएको छ वा भेटका लािग पयार्� ब्याट्री पावर छ भनी जाँच गनर्हु ोस।्
• तपाई ँ शान्त, िनजी �ेत्रमा ह�नहु �न्छ भनी सिु नि�त गनहर्ु ोस।्
• तपाईलेँ सक्ने उ�म इन्टरनेट पह�चँ को प्रयोग गनर्हु ोस।्
• राम्रो ब�ी भएको कोठामा रहनहु ोस,् जसकारण प्रदायकले तपाईलाई
ँ देख्न सक्नहु �न्छ।
• तपाईको
ँ म्यटु बटन चालू नराख्नहु ोस।्

Zoom
• Nationwide Children’s Hospital मा तपाई ँ वा तपाईको
ँ बच्चाको अक� भेट टेिलहेल्थद्वारा Zoom
िभिडयो र तपाईको
ँ MyChart खाताको प्रयोग गरे र ह�नेछ। टेिलहेल्थले हामीलाई व्यि�गत �पमा भेट नग�रकन तपाई ँ
र तपाईको
ँ बच्चाको मद्दत गनर् िदन्छ।
• तपाईको
ँ िभिडयो अपोइन्टमेन्ट ह�निे बि�कै :
o आफ्नो फोनमा Zoom Cloud Meetings एप डाउनलोड गनर्हु ोस।्
o एप डाउनलोड भएको सिु नि�त गनर् तु�न्तै जाँच गनर्हु ोस।् यिद तपाईलाई
ँ एप डाउनलोड गनर् समस्या भएको छ
भने, Zoom का सझु ाव र यिु �ह�का लािग यहाँ िक्लक गनर्हु ोस।्
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206175806-FrequentlyAsked-Questions
• तपाईलेँ आफ्नो MyChart भेट स�ु गदार् Zoom एप खोल्नु पद�न। तपाईलेँ चेकइन गदार् MyChart ले सही
बैठक आइडीको साथमा स्वचािलत �पमा Zoom खोल्नेछ।
MyChart
• तपाईको
ँ भेटको िदनमा, भेट समयभन्दा 15 िमनेटअिघ आफ्नो MyChart खातामा लग इन गनर्ुहोस।्
• तपाईको
ँ MyChart खातामा पह�ँच गनर्
https://mychart.nationwidechildrens.org/MyChart/ मा जानहु ोस।्

