
 يجب أن يحتوي جهاز الكمبيوتر الخاص بك على
ميكروفون وكاميرا مع ضرورة اتصاله باإلنترنت

 My Health at Vanderbilt                                             إذا لم يكن لديك حساب
يجب عليك التسجيل للحصول على حساب على الموقع التالي

MyHealthAtVanderbilt.com   

zoom.us/test  واضغط على          ، وقم بتحديث تطبيق الزووم   انتقل إلى
 إذا لزم ذلك. إذا لم يكن لديك التطبيق على جهازك، فيمكنك الضغط على

  Download and run Zoom .       

 كيفية القيام بزيارة الخدمات الصحية عن بُعد 

HC 1837 (05/2020).

افتح حسابك الخاص على

ابحث عن زيارة الخدمات الصحية عن بعد

تحت بند المواعيد

انقر على زر التفاصيل -                   - األزرق بجوار الموعد

انقر على اختبار الجهاز                      تحت بند تعليمات ال 
زيارة                                   للتأكد من عمل جهازك

                 عندما يحين وقت بدء الزيارة ، انقر على

 اسمح لـتطبيق الزووم باستخدام الفيديو والصوت وتأكد من عدم 
كتم صوت الميكروفون. انتظر حتى ينضم طبيبك إلى المكالمة

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، اتصل على رقم 4357-343-615 واضغط الخيار رقم 4
 إذا كنت بحاجة إلى مترجم ، يرجى االتصال أوال على رقم 1275-334-866-1 ، واضغط الخيار رقم

2 ، ثم اطلب من المترجم أن يتصل على رقم 4357-343-615 ، ويضغط على خيار رقم 4

االستعداد للزيارة

االنضمام للزيارة

على جهاز الكمبيوتر على الهاتف أو جهاز اللوح الرقمي

 استخدم تطبيق                                            للدخول
My Health at Vanderbilt  إذا لم  على حساب 
،  My Health at Vanderbilt  يكن لديك حساب

    قم بالتسجيل للحصول على حساب على
MyHealthatVanderbilt.com

TELEHEALTH VISIT                                انقر على زيارة 
  التي ترغب باالنضمام إليها

 انقر على اختبار الجهاز                      تحت بند 

للتأكد من عمل جهازك 

 عندما يحين وقت بدء الزيارة ، انقر على                  اسمح
 لـتطبيق الزووم باستخدام الفيديو والصوت وتأكد من عدم كتم

صوت الميكروفون. انتظر حتى ينضم طبيبك إلى المكالمة

قم بتحميل التطبيقين التاليين
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