Connect
Patient Portal

بدء زيارة فيديو
عبر جهاز كمبيوتر
مالحظة مهمة
يُرجى التأكد من إكمال الخطوات التالية قبل زيارة الفيديو المقررة:
 .1قم بتنزيل برنامج  ZOOMالمطلوب على جهازك عن طريق زيارة  zoom.us/downloadوالنقر فوق “”Download
(تنزيل) أسفل  .ZOOM Client for Meetingsال تحتاج إلى إنشاء حساب ZOOM
 .2قم بإنشاء حساب  Connectإذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل .يُرجى الرجوع إلى دليل المريض “إنشاء حساب” للحصول على
تعليمات إضافية
 .3قم بتعطيل أي برامج لمنع النوافذ المنبثقة تم تمكينها في متصفح الويب الخاص بك ،فقد يؤثر وجودها على عرض موعدك

الخطوة :1
قم بتسجيل الدخول إلى
حساب Connect
الخاص بك ،وانقر فوق
“( ”Visitsالزيارات)
وحدد موعدك المجدول

ألي أسئلة أو دعم إضافي ،يُرجى االتصال بالدعم الفني لتطبيق Connect
على الرقم  )646( 962-4200أو زيارة MyConnectNYC.org
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الخطوة :2
أكمل عملية “”eCheck-in
“تسجيل الوصول اإللكتروني”

الخطوة :3
بمجرد اكتمال عملية “تسجيل
الوصول اإللكتروني” ،حدد
“”Begin Video Visit
(بدء زيارة الفيديو)

ألي أسئلة أو دعم إضافي ،يُرجى االتصال بالدعم الفني لتطبيق Connect
على الرقم  )646( 962-4200أو زيارة MyConnectNYC.org
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الخطوة :4
بمجرد تحديد “( ”Begin Video Visitبدء زيارة الفيديو)،
تظهر نافذة  ZOOMمنبثقة .إذا لم تظهر ،يُرجى التأكد من
ضا
تعطيل برامج حظر اإلعالنات في متصفحك .قد تحتاج أي ً
إلى تحديد “( ”Launch Meetingبدء اجتماع)

الخطوة :5
يُرجى االنتظار حتى ينضم مقدم الخدمة إلى الجلسة .ال تنقر
فوق زر “( ”Loginتسجيل الدخول) ،فسينضم مقدم الخدمة
خالل وقت قصير

X
الخطوة :6
عند مطالبتك ،يُرجى اختيار
الطريقة التي تفضلها لالتصال
بالصوت والسماح بالوصول إلى
الكاميرا .أنت اآلن متصل بزيارة
الفيديو الخاصة بك

تذكيرات ونصائح ودية
• تأكد من وجودك في غرفة هادئة جيدة اإلضاءة مع إشارة  Wi-Fiقوية
• نحثك على االنضمام إلى زيارة الفيديو الخاصة بك قبل  15-10دقيقة من موعدك المقرر
• في حالة فقدان االتصال ،يمكنك إعادة تشغيل الفيديو عن طريق تحديد الموعد المالئم والنقر فوق
“( ”Begin Visitبدء الزيارة)
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