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دليل المريض:
إنشاء حساب MyChart
التسجيل باستخدام رابط تنشيط.................................................................................صفحة 2

تتطلب هذه العملية راب ً
طا تشعبيًا يتم إرساله إليك مسبقًا عبر البريد اإللكتروني أو رسالة نصية .إذا لم تكن قد تلقيت رسالة
سابقة ،فيُرجى تحديد أحد الخيارين البديلين للتسجيل أدناه.

التسجيل بدون رابط تنشيط (على جهاز كمبيوتر) ............................................................صفحة 3
التسجيل بدون رابط تنشيط (على جهاز محمول).............................................................صفحة 4

نصائح مفيدة:
ً
ً
جهازا لوحيًا.
جوال أو
تتطلب العديد من عروض الرعاية الصحية االفتراضية ،مثل زيارات الفيديو ،تطبيقين مثبتين إذا كنت تستخدم
نشجعك على اتخاذ الخطوات التالية:
عن طريق البحث عن “ ”ZOOMفي App Store
.1قم بتنزيل تطبيق ZOOM Cloud Meetings
أو  .Google Playال تحتاج إلى إنشاء حساب .ZOOM
 .2قم بتنزيل تطبيق MyChart

عن طريق البحث عن “ ”MyChartفي  App Storeأو Google Play

.3يُرجى التأكد من إيقاف تشغيل أي من برامج منع النوافذ المنبثقة التي تم تمكينها في متصفح الويب على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر
الخاص بك قبل استخدام خدماتنا االفتراضية
للحصول على وصول وكيل إلى حساب آخر (على سبيل المثال ،حساب طفل) ،يُرجى االتصال بمكتب مقدم الخدمة .إذا كنت أنت
(ولي األمر/الوكيل) أحد المرضى ولديك حساب  MyChartبالفعل ،فيمكن للمكتب ربط الحساب الثاني بحسابك .إذا لم تكن أحد
المرضى ،يمكن إنشاء حساب عبر الخطوات الموضحة في الصفحة  2باستخدام رابط يتم إرساله من جانب مكتب مقدم الخدمة.

إخالء المسؤولية :ال يمكن للمرضى دون سن  18إنشاء حساب إال باستخدام رابط تنشيط.
إذا لم تكن قد استلمت رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية بالفعل ،فيُرجى االتصال بمكتب مقدم الخدمة الذي تتعامل معه.
بمجرد استالمها ،يُرجى اتباع الخطوات الموجودة في الصفحة .2

ألي أسئلة أو دعم إضافي ،يُرجى االتصال بالدعم الفني على الرقم (646) 962-4200
أو زيارة MyConnectNYC.org
 .MyChart® Epic Systems Corporationحقوق الطبع والنشر © لعام  2020محفوظة لشركة  .Epic Systems Corporationجميع الحقوق محفوظة.
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إنشاء حساب MyChart
باستخدام كمبيوتر أو جهاز محمول مع رابط تنشيط ُمستلم عبر البريد اإللكتروني أو عبر رسالة نصية

 .1انقر فوق الرابط التشعبي الموجود في البريد اإللكتروني أو الرسالة النصية
• تأتي رسالة البريد اإللكتروني من donotreply@myconnectnyc.org
• يظل الرابط صال ًحا لمدة  24ساعة .إذا لم تقم بالتسجيل في غضون  24ساعة من استالمه،
فستحتاج إلى تلقي رابط تنشيط جديد .يمكنك الحصول على الرابط الجديد إما عن طريق االتصال
بعيادة طبيبك أو عن طريق االتصال على الرقم (646) 962-4200
• يتم تعيين اسم المستخدم افتراضيًا على عنوان البريد اإللكتروني للمريض الموجود في الملف

 .2إنشاء كلمة المرور
يجب أن تتضمن كلمة المرور الخاصة بك:
صغيرا على األقل
كبيرا وحرفًا واحدًا
• حرفًا واحدًا
ً
ً
• رق ًما واحدًا على األقل
• حرفًا غير أبجدي وغير رقمي (مثل)*!%& :
• إجمالي  8أحرف على األقل

 .3أدخل المعلومات المطلوبة
• تاريخ الميالد
• رقم الهاتف
• الموافقة على الشروط واألحكام

 .4انقر فوق ( submitإرسال)

ألي أسئلة أو دعم إضافي ،يُرجى االتصال بالدعم الفني على الرقم (646) 962-4200
أو زيارة MyConnectNYC.org
 .MyChart® Epic Systems Corporationحقوق الطبع والنشر © لعام  2020محفوظة لشركة  .Epic Systems Corporationجميع الحقوق محفوظة.
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إنشاء حساب MyChart
باستخدام جهاز كمبيوتر بدون رابط تنشيط

 .1تفضل بزيارة MyConnectNYC.org
.2انقر فوق ”)“Sign Up Now (No Activation Code
(التسجيل اآلن  -بدون رمز تنشيط)
• أدخل بياناتك الشخصية على النحو المطلوب والتي سيتم استخدامها لربط حسابك الجديد بسجل
المريض الخاص بك
• سيُطرح عليك سلسلة من األسئلة القصيرة للتحقق من هويتك .إذا لم تتطابق إجاباتك مع
اإلجابات الموجودة في ملفك ،فلن تتمكن من إنشاء حساب  Connectخاص بك
• إذا واجهتك أي مشكالت ،فيُرجى االتصال على الرقم (646) 962-4200

 .3إنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور
يجب أن تتضمن كلمة المرور الخاصة بك:
صغيرا على األقل
كبيرا وحرفًا واحدًا
• حرفًا واحدًا
ً
ً
• رق ًما واحدًا على األقل
• حرفًا غير أبجدي وغير رقمي (مثل)*!%& :
• إجمالي  8أحرف على األقل

 .4اقبل الشروط واألحكام وأرسل النموذج

ألي أسئلة أو دعم إضافي ،يُرجى االتصال بالدعم الفني على الرقم (646) 962-4200
أو زيارة MyConnectNYC.org
 .MyChart® Epic Systems Corporationحقوق الطبع والنشر © لعام  2020محفوظة لشركة  .Epic Systems Corporationجميع الحقوق محفوظة.
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إنشاء حساب MyChart
باستخدام جهاز محمول بدون رابط تنشيط

 .1قم بتنزيل تطبيق MyChart
• بمجرد دخولك إلى التطبيق ،ابحث عن “ ”Connectوحدد مقدم الرعاية الصحية الذي
تتعامل معه

.2انقر فوق ”“Don’t have an account? Sign up now
(ليس لديك حساب؟ سجل اآلن)
تابع في الصفحة التالية

ألي أسئلة أو دعم إضافي ،يُرجى االتصال بالدعم الفني على الرقم (646) 962-4200
أو زيارة MyConnectNYC.org
 .MyChart® Epic Systems Corporationحقوق الطبع والنشر © لعام  2020محفوظة لشركة  .Epic Systems Corporationجميع الحقوق محفوظة.
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إنشاء حساب MyChart
باستخدام جهاز محمول بدون رابط تنشيط تتمة

.3انقر فوق ”“No Activation Code? Self Sign Up
(ال يوجد رابط تنشيط؟ تسجيل ذاتي)
• أدخل بياناتك الشخصية على النحو المطلوب والتي سيتم استخدامها لربط حسابك الجديد
بسجل المريض الخاص بك
• سيُطرح عليك سلسلة من األسئلة القصيرة للتحقق من هويتك .إذا لم تتطابق إجاباتك مع
اإلجابات الموجودة في ملفك ،فلن تتمكن من إنشاء حساب  Connectخاص بك
• إذا واجهتك أي مشكالت ،فيُرجى االتصال على الرقم (646) 962-4200

 .4إنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور
يجب أن تتضمن كلمة المرور الخاصة بك:
صغيرا على األقل
كبيرا وحرفًا واحدًا
• حرفًا واحدًا
ً
ً
• رق ًما واحدًا على األقل
• حرفًا غير أبجدي وغير رقمي (مثل)*!%& :
• إجمالي  8أحرف على األقل

 .5اقبل الشروط واألحكام وأرسل النموذج

ألي أسئلة أو دعم إضافي ،يُرجى االتصال بالدعم الفني على الرقم (646) 962-4200
أو زيارة MyConnectNYC.org
 .MyChart® Epic Systems Corporationحقوق الطبع والنشر © لعام  2020محفوظة لشركة  .Epic Systems Corporationجميع الحقوق محفوظة.

