
 

 

 إجابات مفيدة عن أسئلة بشأن سجلنا الطبي اإللكتروني الجديد وبوابة المريض
 

 Epicعن 

  ما المقصود بـEpic؟ 

  لماذا نتحّول إلىEpic؟ 

 

 Connectعن 

  ما المقصود بـConnect؟ 

  من يمكنه االشتراك فيConnect؟ 

  متى انضم مركزColumbia University Irving Medical Center وPresbyterian-NewYork  إلى خدمةConnect 

 ؟Weill Cornell Medicineالخاصة بـ 

  هل ستحتوي بوابةConnect على جميع سجالتي الصحية السابقة؟ 

  هلConnect آمنة؟ 

  هل هناك رسوم الستخدامConnect؟ 

  الخدمات المتوفرة على هي ماConnect؟ 

 

 والوصول إليها  Connectاالنضمام إلى 

  كيف يمكنني التسجيل فيConnect؟ 

  المتطلبات الفنية الالزمة الستخدام هي ماConnect؟ 

  يمكنني استخدام  لهConnect على جهازي المحمول؟ 

  يمكنني االتصال بالتطبيقات الخارجية من خالل  هلConnect؟ 

 إرسال رسالة تنشيط  هل يمكنكمConnect ؟فقدتها، أو انتهت صالحيتها، أو لم أتسلمها جديدة ألنني 

  رسالة تنشيطConnect  ال تعمل، ما الذي علّي فعله؟الخاصة بي 

  عندما أحاول تسجيل الدخول إلىConnect أواصل تلقي رسالة ،"Login unsuccessful( "فشل تسجيل الدخول .) هو ما

 الخطأ المحتمل؟

  نسيت اسم المستخدم علىConnectفكيف أسترده؟ ، 

  نسيت كلمة المرور علىConnect .فكيف يمكنني الحصول على كلمة مرور جديدة؟ 

  أين يمكنني تغيير كلمة مرورConnect أو سؤال األمان؟ 

 

 Connectالوصول األسري من خالل 

  هل يمكنني طرح أسئلة بخصوص أحد أفراد األسرة من حسابي علىConnect؟ 

 زوجي مشاركة حساب /هل يمكن لي ولزوجتيConnect واحد؟ 

 ول إلى حساب شخص بالغ آخر على هل يمكن منحي الوصConnect؟ هل أحتاج إلى أن أكون مريًضا؟ 

  هل يمكنني منح فرد آخر الوصول إلى حسابي علىConnect؟ 

  وصول إلىهل يمكنني الحصول على إمكانية Connect لطفلي؟ 

  ماذا يحدث للوصول كوسيطConnect  ؟12عندما يصبح عمر طفلي 

 الوصول إلى حسابي على  إمكانية ماذا لو لم أعد أريد أن يكون لشخص آخرConnect؟ 



 

 

 

 Connectاستخدام 

 من خالل ( على سبيل المثال، عنوان المنزل أو رقم الهاتف أو البريد اإللكتروني)ديث معلوماتي الشخصية هل يمكنني تح

Connect؟ 

  متى يمكنني توقع تلقي الرد في حالة إرسالي رسالة إلى عيادة مقدم الخدمة المتابع لي من خاللConnect؟ 

 في  اتمتى يمكنني االطالع على نتائج االختبارConnect؟ 

 معينة إلكترونيًا عبر  اتلماذا ال يمكن مشاركة نتائج اختبارConnect؟ 

  إذا كانت بعض معلوماتي الصحية علىConnect غير صحيحة، فما الذي ينبغي لي فعله؟ 

 ماذا إذا كنت ال أريد مشاركة سجالتي الصحية خارج عيادة طبيبي؟  

 كيف أطلب سجالتي الطبية كاملة؟ 
 

 Connectدفع الفاتورة من خالل 

  الفواتير التي يمكنني دفعها من خالل هي ماConnect؟ 

  هل عمليات الدفع باستخدام بطاقات االئتمان من خاللConnect آمنة؟ 

 عبر اإلنترنت؟ أن أدفع فواتيري هل يجب 

 على إجابات عن أسئلتي بشأن الفواتير أو الرصيد؟ كيف أحصل 
 

 حول زيارات الفيديو

 ما الذي أحتاجه للحصول على زيارة فيديو؟ 

 كيف يمكنني تحديد موعد زيارة فيديو؟ 
 

 Connectمساعدة 

  بمن أتصل إذا كانت لدي أسئلة إضافية عنConnect؟ 

 

 

 ؟Epicما المقصود بـ 
 

Epic  هو السجل الصحي اإللكتروني المتكامل الجديد لكٍل منColumbia University Irving Medical Center وNewYork-
Presbyterian Hospital وWeill Cornell Medicine. 

 رجوع لألعلى

 ؟Epicلماذا نتحّول إلى 
 



 

 

على تقديم أفضل رعاية، بغض النظر عن مكانك، سواء في عيادة طبيبك، أو في  مكان واحديساعدنا جمع كل معلوماتك الصحية في 
لمقدمي الخدمات المتابعين لك المعلومات التي يحتاجون إليها من أجل مواصلة تقديم  Epicيوفر نظام . غرفة الطوارئ، أو في المستشفى

 .رعاية فائقة المستوى إليك، ويتضمن النظام مالحظات من مقدمي الخدمات المتوفرين في أيٍ من مواقعنا المشاركين في رعايتك

 

 . وبيانات الفوترة اتاعيد القادمة ونتائج االختباركما أنك ستستفيد أيًضا من بوابة مريض واحدة لالطالع على جميع المو

 رجوع لألعلى

 ؟Connectما المقصود بـ 

Connect  هو بوابة المريض الخاصة بك، وتقدم لك وصوالً عبر اإلنترنت مخصًصا وآمنًا لعرض أجزاء من سجالتك الطبية، وإلدارة

-NewYorkو Columbia University Irving Medical Centerهي بوابة واحدة خاصة بكل من  Connectو. رعايتك الصحية
Presbyterian وWeill Cornell Medicine . وهي تحل محلFollowMyHealth  الخاصة بـColumbia University Irving 

Medical Centers وستحل محل ،MyNYP  الخاصة بـNewYork-Presbyterian . 

 :، تتمتع بالوصول إلىConnectمن خالل 

 اتنتائج االختبار  

  تحديد المواعيد عبر اإلنترنت 

  دفع الفواتير عبر اإلنترنت 

  تواصل أبسط مع عيادة مقدم الخدمات المتابع لك 

  سجل يحتوي على جميع المواعيد، وزيارات غرفة الطوارئ، ومدد إقامة المريض داخل المستشفى 

  ملخصات ما بعد الزيارة 

 خدمات الصحة عن بُعد، بما في ذلك زيارات الفيديو للمتابعة والرعاية العاجلة عند الطلب 

 

 .للتسجيل www.myconnectnyc.org/newuserيرجى زيارة 

 رجوع لألعلى

 ؟Connectمن يمكنه االشتراك في 

باإلضافة إلى ذلك، يمكن إعطاء األبوين الوصول الوسيط . Connectعاًما أو أكبر مؤهل للحصول على حساب  12أي مريض يبلغ 

. دمي الرعايةللبوابة إلدارة حسابات أطفالهم، أو يمكن للمرضى منح الوصول إلى حساباتهم الخاصة إلى أفراد األسرة أو األصدقاء أو مق

 .للحصول على مزيد من المعلوماتالشروط واألحكام يرجى االطالع على 

 رجوع لألعلى

 

http://www.myconnectnyc.org/newuser
https://www.myconnectnyc.org/MyChart/default.asp?mode=stdfile&option=termsandconditions
https://www.myconnectnyc.org/MyChart/default.asp?mode=stdfile&option=termsandconditions


 

 

 Columbia University Irving Medical Centerمتى انضم مركز 

 Weill Cornellالخاصة بـ  Connectإلى خدمة  NewYork-Presbyterianو
Medicine؟ 

 

بالكامل إلى نظام السجالت الطبية  NewYork-Presbyterianو Columbia University Irving Medical Centerانضم مركز 

 .2020فبراير  1بحلول  Weill Cornell Medicineبـ  الخاص Connectوبوابة المريض  Epicاإللكتروني 

 

 رجوع لألعلى

 

 على جميع سجالتي الصحية السابقة؟ Connectهل ستحتوي بوابة 
 

سيمكنهم  أن أطبائكوتأكد . الرعاية لك، ويمكنك مراجعته مع مقدم Connectتجمع فرقنا عناصر رئيسية من تاريخك الطبي الحالي إلى 

 .الوصول إلى سجلك بالكامل

 

 رجوع لألعلى

 آمنة؟ Connectهل 

 
 Weill Cornell Medicineو NewYork-Presbyterianو Columbia University Irving Medical Centerيلتزم مركز 

وتتم جميع االتصاالت بينك وبين مقدم الرعاية الصحية وفريق الرعاية الخاص بك من . بحماية خصوصيتك وأمان معلوماتك الصحية

يستخدم . ويُقصد بالتشفير ترميز المعلومات بطريقة تمنع أي شخص من قراءتها أثناء اإلرسال. عبر اتصال آمن ومشفر Connectخالل 

وتُخّزن سجالتك الصحية تحت جدار حماية ناري لمنع (. SSL)منة بت قياسيًا لطبقة مأخذ التوصيل اآل 128 هذا االتصال اآلمن تشفير

 .اسم مستخدم وكلمة مرور تنشئها بنفسك Connectباإلضافة إلى ذلك، يتطلب الوصول إلى . الوصول غير المرخص

 

 رجوع لألعلى

 ؟Connectهل هناك رسوم الستخدام 
 

Connect خدمة مجانية لمرضانا. 

 

 رجوع لألعلى

 



 

 

 ؟Connectالخدمات المتوفرة على هي ما 
 

 :Connectباإلضافة إلى عرض عناصر سجلك الصحي، تعرض بوابة 

 

 اتنتائج االختبار  

  تحديد المواعيد عبر اإلنترنت 

  دفع الفواتير عبر اإلنترنت 

  تواصل أبسط مع عيادة مقدم الخدمات المتابع لك 

  سجل يحتوي على جميع المواعيد، وزيارات غرفة الطوارئ، ومدد إقامة المريض داخل المستشفى 

  ملخصات ما بعد الزيارة 

 خدمات الصحة عن بُعد، بما في ذلك زيارات الفيديو للمتابعة والرعاية العاجلة عند الطلب 

 

 .للتسجيل www.myconnectnyc.org/newuser/يرجى زيارة 

 

 رجوع لألعلى

 

 ؟Connectكيف يمكنني التسجيل في 
 

 http://www.myconnectnyc.org/newuser/سوف تستلم رمز تنشيط بعد زيارتك، أو يمكنك التسجيل من خالل االنتقال إلى 

 (.التسجيل الذاتي) Self Sign Upوالنقر فوق زر 

 

 رجوع لألعلى

 

 ؟Connectالمتطلبات الفنية الالزمة الستخدام هي ما 
 

لدينا أيًضا تطبيقات متوفرة لألجهزة . إلى جهاز كمبيوتر متصل باإلنترنت ومستعرض ويب يتضمن آخر التحديثاتتحتاج إلى الوصول 

 . Androidو iOSالتي تعمل بنظامي التشغيل 

 

 رجوع لألعلى

 

 

http://www.myconnectnyc.org/newuser
http://www.myconnectnyc.org/newuser
http://www.myconnectnyc.org/newuser/
http://www.myconnectnyc.org/newuser/


 

 

 على جهازي المحمول؟ Connectكيف يمكنني استخدام 
 

 .Androidو Appleمع تطبيقات نظامي التشغيل  Connectيمكن استخدام 

 

 رجوع لألعلى

 

 ؟Connectهل يمكنني االتصال بالتطبيقات الخارجية من خالل 

 
 FHIRإذا كان لديك تطبيق يستخدم . FHIRبتطبيقات الجهات الخارجية من خالل معيار  Connectيمكن للمرضى ربط حسابهم على 

اتبع التعليمات المزودة بالتطبيق إلضافة . تدعمه Connectللتعامل مع نظام السجالت الصحية اإللكتروني لمقدم الرعاية المتابع لك، فإن 

  :لمزيد من التعليمات التفصيلية، يرجى النقر فوق الرابط التالي. إليه Connectمعلوماتك على 

https://open.epic.com/Tutorial/PatientAuthentication 

 

 رجوع لألعلى

 

فقدتها، أو انتهت صالحيتها،  جديدة ألنني Connectإرسال رسالة تنشيط  هل يمكنكم

 ؟أو لم أتسلمها

 
-NewYorkأو  Columbia University Irving Medical Centerيمكنك طلب رسالة تنشيط جديدة خالل زيارتك التالية إىل 

Presbyterian  أوWeill Cornell Medicine .ي إليك
ون  يد اإللكبر كما .  تمنعنا مشكالت األمان من إرسال رسالة تنشيط جديدة بالبر

ي ) Self Sign Upيمكنك استخدام عملية 
 . بدون رمز تنشيط( التسجيل الذانر

 

 رجوع لألعلى

 ال تعمل، ما الذي علّي فعله؟ الخاصة بي Connectرسالة تنشيط 

 
في حالة استالمك خطابًا . ساعة لالستجابة لها 24في حالة استالمك لرسالة تنشيط عبر رسالة نصية أو البريد اإللكتروني، يكون لديك 

باإلضافة إلى ذلك، يمكنك إتمام عملية التسجيل الذاتي بدون رمز تنشيط، وسيطرح عليك النظام أسئلة . يوًما 30بالرمز، يكون صالًحا لمدة 

  .Connect Technical Supportإذا لم يناسبك هذا، فيرجى االتصال بالدعم الفني . من هويتكللتحقق 
 

 رجوع لألعلى

https://open.epic.com/Tutorial/PatientAuthentication
https://www.myconnectnyc.org/MyChart/signup
https://www.myconnectnyc.org/MyChart/Connect_Help.asp


 

 

 Login"، أواصل تلقي رسالة Connectعندما أحاول تسجيل الدخول إلى 
unsuccessful( "فشل تسجيل الدخول .) الخطأ المحتمل؟هو ما 

 

باإلضافة إلى ذلك، تأكد من عدم إدخال أي . Caps Lockيتحسس حقل كلمة المرور حالة األحرف، لذلك تأكد من إيقاف تشغيل زر 

السترداد كلمة المرور أو  فانقر هنا ت معلومات تسجيل دخولك،إذا نسي. Connectمسافات إضافية إما في كلمة مرور أو اسم مستخدم 

 .إلعادة تعيين كلمة المرور انقر هنا اسم المستخدم أو

 

 رجوع لألعلى

 ، فكيف أسترده؟Connectنسيت اسم المستخدم على 

المستخدم إلى عنوان البريد اإللكتروني بعد إدخال معلوماتك الشخصية، سيتم إرسال اسم . Connectالسترداد اسم المستخدم على  انقر هنا

 Contact Our Technical Supportإذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية، فيرجى استخدام رابط . المسّجل في الملف الخاص بحسابك

 .الذي يظهر على صفحة التأكيد( االتصال بدعمنا الفني)

 رجوع لألعلى

فكيف يمكنني الحصول على كلمة مرور . Connectت كلمة المرور على نسي

 جديدة؟
بعد إدخال معلوماتك الشخصية، ستتم مطالبتك بإرسال رمز أمان إلى عنوان البريد . Connectإلعادة تعيين كلمة مرور  انقر هنا

إذا كنت بحاجة . بعد إدخال الرمز بشكل صحيح، ستتمكن من إنشاء كلمة مرور جديدة. اإللكتروني المسّجل في الملف الخاص بحسابك
الذي يظهر في حالة إدخال ( االتصال بدعمنا الفني) Contact Our Technical Supportإلى مساعدة إضافية، فيرجى استخدام رابط 

 .لى صفحة اإلرسالمعلومات شخصية غير صحيحة ع

 

 رجوع لألعلى

 أو سؤال األمان؟ Connectأين يمكنني تغيير كلمة مرور  

 
 (.إعدادات األمان) Security Settings، انقر فوق (الملف الشخصي) Profileأسفل قائمة . Connectسّجل دخولك إلى 

 رجوع لألعلى

https://www.myconnectnyc.org/mychart/recoverlogin.asp
https://www.myconnectnyc.org/mychart/recoverlogin.asp
https://www.myconnectnyc.org/mychart/passwordreset.asp
https://www.myconnectnyc.org/mychart/passwordreset.asp
https://www.myconnectnyc.org/mychart/recoverlogin.asp
https://www.myconnectnyc.org/mychart/passwordreset.asp


 

 

 ؟Connectهل يمكنني طرح أسئلة بخصوص أحد أفراد األسرة من حسابي على 

مباشرة مع سجلك  Connect؛ يرتبط حسابك على Connectال، ينبغي لك عدم طرح أسئلة بخصوص أحد أفراد األسرة من حسابك على 

ومن المحتمل أن تضر المعلومات الخاطئة التي تظهر . الصحي سجلكخص األفراد اآلخرين ستوضع في الطبي الصحي، والرسائل التي ت

 .في السجل الصحي بالرعاية الطبية

 رجوع لألعلى

 

 واحد؟ Connectزوجي مشاركة حساب /هل يمكن لي ولزوجتي

 

 . خاص بهم Connectال، فبسبب الطبيعة الحساسة للمعلومات الطبية، يجب عىل المرض  إنشاء حساب 

 

 رجوع لألعلى

 

؟ هل أحتاج Connectهل يمكن منحي الوصول إلى حساب شخص بالغ آخر على 

 إلى أن أكون مريًضا؟
 

وال يلزم أن يكون وسيط البوابة . إلى حساب فرد بالغ آخر، من خالل منح الوصول الوسيط للبوابة يمكن منح أي فرد بالغ حق الوصول

تفويض وصول وسيط ) Connect Patient Portal Proxy Access Authorizationسيحتاج المريض إلى إكمال نموذج . مريًضا

في . بالنيابة عن المريض Connectا إلكترونيًا إلنشاء حساب بمجرد معالجة النموذج، سيتلقى وسيط البوابة بريدً (. Connectبوابة 

 .الحاالت التي يكون المريض فيها غير قادر على توقيع النموذج بسبب القدرة المحدودة، يرجى االتصال بمقدم الرعاية الخاص بالمريض

 

 رجوع لألعلى

 

 

 ؟Connectلوصول إلى حسابي على هل يمكنني منح فرد آخر ا
 

ستحتاج إلى . ، من خالل منح وصول وسيط البوابةConnectنعم، يمكنك إعطاء أي شخص بالغ آخر حق الوصول إلى حسابك على 

في عيادة ( Connectتفويض وصول وسيط البوابة ) Connect Patient Portal Proxy Access Authorizationإكمال نموذج 

بالنيابة عنك؛ أو إذا كان  Connectبمجرد معالجة النموذج، سيتلقى الوسيط الذي اخترته بريدًا إلكترونيًا إلنشاء حساب . لكالرعاية مقدم 

 .، فسيتلقى بريدًا إلضافة إمكانية دخول حسابك إلى حسابهConnectلديه حساب بالفعل على 

 



 

 

 رجوع لألعلى

 

 لطفلي؟ Connect وصول إلىهل يمكنني الحصول على إمكانية 
 

وينبغي أن يسأل األبوان . عاًما 12يمكن إعطاء وصول وسيط البوابة لألبوين أو األوصياء القانونيين بالنيابة عن أطفالهم األصغر من 

 . واألوصياء القانونيون عن منحهم وصول وسيط البوابة في الموعد التالي لطفلهم

 

 رجوع لألعلى

 

 ؟12عندما يصبح عمر طفلي  Connectماذا يحدث للوصول كوسيط 
 

سيكون وصولك محدودًا على مراسلة . Connectسنة، ستتغير إمكانية الوصول إلى معلومات طفلك من خالل  12مع بلوغ طفلك لسن 

 .مقدمي الرعاية المتابعين لطفلك

 

 رجوع لألعلى

 

 

الوصول إلى حسابي على  إمكانية ماذا لو لم أعد أريد أن يكون لشخص آخر

Connect؟ 
 

، فيمكنك إزالة وصول الوسيط الخاص به من خالل إعدادات Connectإذا منحت فردًا آخر وصول وسيط البوابة من قبل إلى حسابك على 

Family Access (وصول األسرة .) لتحديث اإلعداد، سجل دخولك أوالً إلى حسابك علىConnect . انقر بعد ذلك فوق"Share My 

Record( "مشاركة سجلي) من أسفل ،"Health( "صحة .) يتيح لك الخيار األول بالصفحة- "Friends and family access "

 .إلغاء وصول الوسيط -( وصول األصدقاء واألسرة)

 

 رجوع لألعلى

 



 

 

على سبيل المثال، عنوان المنزل أو رقم )هل يمكنني تحديث معلوماتي الشخصية 

 ؟Connectمن خالل ( الهاتف أو البريد اإللكتروني

 
الملف ) ”Profile“أسفل قائمة . Connectسجل دخولك إلى حسابك على . Connectنعم، يمكنك تحديث معلوماتك الشخصية من خالل 

إذا كانت أي معلومات غير صحيحة، فمرر فوق إحدى بطاقات (. معلومات شخصية" )Personal Information"، انقر فوق (الشخصي

 .في الزاوية اليمنى السفلية إلجراء تحديثات( تحرير) Editالمعلومات وانقر فوق زر 

 

 وع لألعلىرج

 

متى يمكنني توقع تلقي الرد في حالة إرسالي رسالة إلى عيادة مقدم الخدمة المتابع لي 

 ؟Connectمن خالل 

بالنسبة للمسائل الطبية . إلرسال أية رسائل تتطلب انتباًها عاجالً  Connectاستخدام  عدميرجى . يمكنك توقع رد في غضون يومي عمل

 .911العاجلة، اتصل بعيادة مقدم الرعاية الصحية من خالل الهاتف أو االتصال بالرقم 
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 ؟Connectفي  اتمتى يمكنني االطالع على نتائج االختبار

 
تُنَشر معظم النتائج المعملية بعد . زمنية معينة بعد اكتمال النتائج بعد فترة  Connectتُنَشر معظم نتائج االختبارات تلقائًيا على حسابك على 

  على سبيل المثال، اختبار)إذا كانت النتائج ذات طبيعة حساسة . يومي عمل، وتُنَشر معظم نتائج الفحص التصويري بعد أربعة أيام عمل

إذا كانت لديك أية . ، فلن تُنَشر النتائج مطلقًا، على الرغم من استطاعة طبيبك نشر تلك النتائج يدويًا(أو فحص لعدوى منقولة جنسيًا وراثي

مناقشة  Connect Technical Supportللدعم الفني  ال يمكن. ، فيرجى االتصال بعيادة الطبيب مباشرةاتأسئلة عن نتائج االختبار

 .ات الطبيةالمعلوم
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 ؟Connectمعينة إلكترونيًا عبر  اتلماذا ال يمكن مشاركة نتائج اختبار

التلقائية باإلضافة إلى ذلك، يمنعنا قانون الوالية من المشاركة . ال يمكن مشاركة نتائج االختبار التي ليست بتنسيق إلكتروني على البوابة

 Connect Technicalللدعم الفني  ال يمكن. إذا كنت ال ترى نتيجة اختبار محدد، فيرجى االتصال بعيادة الطبيب مباشرة. لنتائج معينة
Support مناقشة المعلومات الطبية  . 

 رجوع لألعلى



 

 

غير صحيحة، فما الذي ينبغي لي  Connectإذا كانت بعض معلوماتي الصحية على 

 فعله؟

اطلب من مقدم . الرعاية لكمباشرة من سجلك الطبي اإللكتروني في عيادة مقدم  Connectتأتي المعلومات الصحية في حسابك على 

الرعاية لطلب مقدم  عيادة إلى Connectالرعاية تصحيح أي معلومات غير دقيقة في زيارتك القادمة، أو أرسل رسالة من خالل 

 .تتم مراجعة معلوماتك الصحية وتحديثها في السجل الطبي اإللكتروني في كل زيارة. تصحيحات على سجلك الصحي
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 ماذا إذا كنت ال أريد مشاركة سجالتي الصحية خارج عيادة طبيبي؟ 
 

 Columbia Universityاالطالع على معلوماتك الخاصة إال فيما يتعلق بالرعاية التي تتلقاها فيال يمكن . خصوصيتك أولوية قصوى
Irving Medical Center  أوNewYork-Presbyterian  أوWeill Cornell Medicine . إذا كنت تريد منعنا من مشاركة

إذا سبق لك أن وافقت . بالنفي عند سؤالك أثناء عملية التسجيلمعلوماتك إلكترونيًا من خالل شبكات تبادل المعلومات الصحية، فأجب فقط 
 .سجالتك إيقاف مشاركةعلى مشاركة المعلومات وغيرت رأيك، فيرجى االتصال بأحد مكاتب الخصوصية، وسيتمكنون من 

 

 رجوع لألعلى

 

 كيف أطلب سجالتي الطبية كاملة؟
 

 :سخة من سجالتك الطبية باتباع التعليمات الموجودة على الروابط أدناهيمكنك طلب ن

records-visitors/medical-and-https://www.nyp.org/patientsNYP:  

records-us/medical-https://www.columbiadoctors.org/aboutColumbia:  

https://weillcornell.org/privacyWeill Cornell Medicine:  ( انقر فوقNotice of Privacy Practices 

 (للحصول على تعليمات( إخطار ممارسات الخصوصية)
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 ؟Connectالفواتير التي يمكنني دفعها من خالل هي ما 
 

-NewYork، وفواتير مستشفى Weill Cornell Medicineأو /و Columbiaيمكنك دفع فواتير مقدم خدمات الرعاية في 
Presbyterian  من خاللConnect . 

https://www.nyp.org/patients-and-visitors/medical-records
https://www.columbiadoctors.org/about-us/medical-records
https://weillcornell.org/privacy
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 آمنة؟ Connectهل عمليات الدفع باستخدام بطاقات االئتمان من خالل 
 

 (. PCI)نعم، جميع تحويالت األموال والمدفوعات اإللكترونية متوافقة مع معايير صناعة بطاقات الدفع 

 

 لألعلىرجوع 

 

 عبر اإلنترنت؟ أن أدفع فواتيري هل يجب
 

 . في فاتورتكيمكن العثور على التفاصيل . ال، فباإلضافة إلى إجراء المدفوعات عبر اإلنترنت، يمكنك دفع فواتيرك عبر الهاتف أو البريد
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 أسئلتي بشأن الفواتير أو الرصيد؟كيف أحصل على إجابات عن 
 

أو عن طريق إرسال رسالة إلكترونية عبر  في فاتورتكيمكنك الوصول إلى خدمة العمالء من خالل االتصال برقم الهاتف الوارد 
Connect . 
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 ما الذي أحتاج إليه للحصول على زيارة فيديو؟
 

لدينا أيًضا إصدارات لألجهزة التي تعمل بنظامي . للحصول على أفضل تجربة، نوصي بشدة باستخدام تطبيق الجهاز الذكي للزيارة
 . ال يوجد إعداد مطلوب إذا كنت تستخدم التطبيق، فقط ثبّت التطبيق على جهازك وسّجل الدخول. على السواء Androidو iOSتشغيل ال

 

 Chromeإذا لم يكن لديك جهاز ذكي ويجب عليك استخدام كمبيوتر شخصي، فتأكد من أن لديك أحدث إصدار من مستعرض شائع مثل 

قبل يومين من زيارتك المجدولة، . تأكد أيًضا من أن الميكروفون والكاميرا يعمالن جيًدا. Explorer/Edgeأو  Safariأو  Firefoxأو 

https://mychart.rush.edu/mychart/default.asp?mode=stdfile&option=faq#TM_1


 

 

قد تضطر إلى تثبيت برامج تشغيل جديدة على جهاز . إلعداد البرنامج وتكوينه قبل زيارة الفيديو األولى لكلك سيتم إرسال تعليمات 
 . القدرة على تثبيت برامج جديدة على الكمبيوتر الكمبيوتر لديك، لذا يرجى التأكد من أن لديك
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 كيف يمكنني تحديد موعد زيارة فيديو؟
 

ابحث عن . Connectالرعاية زيارات فيديو متوفرة من خالل قسم تحديد المواعيد عبر اإلنترنت في  يتوفر لدى العديد من مقدمي

"Video Visit( "زيارة فيديو )وإال، فعند االتصال باإلدارة لتحديد موعدك، اسألهم عما إذا كانت زيارة الفيديو . عندما تحدد موعدك

 .  مناسبة لنوع الموعد الذي ترغب في جدولته

 

 رجوع لألعلى

 

 ؟Connectبمن أتصل إذا كانت لدي أسئلة إضافية عن 

 
 .ينبغي لك االتصال بعيادة مقدم الرعاية، أو اسأله خالل زيارتك القادمة

 

 رجوع لألعلى

https://mychart.rush.edu/mychart/default.asp?mode=stdfile&option=faq#TM_6

