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ي العديد من مقدمي  يوفر 
ي جونز هوبكن   اآلن  الرعاية ف 

 . شخص  الحضور الأو  الفيديو عنر سواء   طبيةال المواعيد العيادات الخارجية ف 

ة خالل   وس كورونا  قلقةالم  هذه الفنر  س الم  بشأن انتشار فنر
 
ي بك دم الرعاية الصحيةقأو م ن تقرر أ (، بإمكانك19-كوفيد) د ج  ت

  المعن 

 مرئ  كموعدإجراء 
 
  عنر  يا

ا
 شخصي ضور الحمن  الفيديو بدل

 
إىل عيادة الطبيب. ستحتاج إىل كمبيوتر  حضور عناء الك يوفر علي سوهذا . ا

ات صوت أو سماع أو هاتف ذكي  تابلت،أو جهاز  ، محمول ا ومكنر  . اتمع كامنر

 

ي عنر لبدء الخطوات التالية   اتباع جبيموعدك، قبل 
 . بنجاح فيديو ال الموعد المرئ 

 

  دخول االل يل التسج  .1
ون   eCheck-in كتر

 MyChartتسجيل الدخول إىل  •

 مراجعة وتحديث معلومات التأمير  واألدوية والحساسية إذا لزم األمر  •

 أيض يتم قد  •
 
عد   عل  كتوقيعطلب  ا .  " Telemedicine Acknowledgement"  نموذج إقرار التطبيب عن ب 

جر ، ا عل ما جاء فيه ذا وافقت إقراءة االتفاقية و  رجر ي    
وني قيع التو  فنر  إلكنر

 
ي   ا

ي المربعات النر
عليها   كتوب المبالنقر ف 

   "Click to Sign "انقر للتوقيع 

 
  . " est Your VideoT " بكالفيديو الخاص  تجربة أيقونة انقر ، MyChart قعلمو   أثناء استخدامك –الفيديو الخاص بك  تجربة .2

ي اال كنظام   تجربةبسيقوم هذا الرابط 
وئ  يل  لكنر . يمكنك دعوة  ور(تآب س) التطبيقاتمتجر ن م PolyCom تطبيقوسيشمل تن  

ي  كدموعلالنضمام إليك من خالل النقر عل مشاركة   شخص قريب لك 
  سيتم تزويدك.  "Share Your Video Visit" المرئ 

.   ب  عوتهملدالذي ستحتاج إليه و  URLعنوان ب ي
وئ  يد اإللكنر  النر

 
ي يوم 

ي عنر موعدف 
 فيديو: ال ك المرئ 

ي  •
ي   حيث  الواليةيجب أن تكون ف 

  كب  مقدم الرعاية المعن 
 
  .معتمدا

 دقيقة عل األقل من موعدك.   15قبل  MyChartتسجيل الدخول إىل  •

ي  موعد ال"بدء أخض  اللون سيظهر زر  •
يجب   دقيقة من موعدك.   30قبل  "   Start Video Visit- عنر الفيديو  المرئ 

  كدخول االلتسجيل ال خطوات كمالستا
ون  ي  موعد ال"بدء  زر  هور قبل ظ "eCheck-in" تر

- الفيديو  عنر المرئ 

Start Video Visit  " 

 
ي عنر الفيديو الادات إرش

 : موعد المرئ 
 من رؤيتك.   الرعايةتأكد من أن الغرفة مضاءة بشكل جيد حنر يتمكن مقدم  •
ي  •

 ية. ر  مناقشة المعلومات الطبية الشخصية بح   ك حيث يمكنب لك فيه خصوصية  مكانيجب أن تكون ف 
ي عنر ا ال رجر تذكر أن هذي   •

.  ذو فيديو ال موعد المرئ  ي مثل هذه  المالبس المناسبة اخنر  كولذل اتجاهير 
ي   المواعيد ف 

والنر
اك فيها مقدم س  حية. الرعاية الصنر

 
 المساعدة:  فهوات
ي الدعم  فبهات يمكنك االتصال ، Polycomالتطبيق  إعداد بتعليماتإذا كان لديك مشكلة  •

ي  التقن 
عن   لتطبيبل جونز هوبكن    ف 

  8:00االثنير  إىل الجمعة بير  من  Johns Hopkins Telemedicineعد ب  
 
  . 667- 208-6100عل الرقم  مساءا  5:00 - صباحا

   . 443- 240-3945جر االتصال بالرقم:  نر  ف، ألوقاتاارج هذه خأما 
ما أو كلمة المرور الخاصة بك، يمكنك طلب المساعدة من االثنير  إىل الجمعة  MyChartحساب مرتبطة ب مشكلة تكواجهإذا  •

 صباح 8:00بير  الساعة 
 
 . 885-389- 6928عل الرقم: مساءا  5:00حنر  ا

 
  
 
ي عنر موعدنتطلع إىل .  الطبية كاحتياجات لبية لتلثقتك بنا شكرا

جر االتصال بعيادتنا  نر  ف الفيديو. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى،  ك المرئ 

 @Department phone number@عل رقم الهاتف 

 


