
بُعد  عن معلومات للمريض عن فيديو الرعاية الصحية 

إستشارة طبية على يمكنك عند الحاجة الحصول 
.فيديو على االنترنتمكالمة عبر 

.عيادة الطبيب المحليمنزلك أو رؤية األخصائي من يمكنك 

ذلك الوقت والمال ويقّرب حصولك على يمكن أن يوفر 

.رعاية

كم تبلغ تكلفة مكالمة الفيديو؟

الخاصستخدام اإلنترنت ٳكلفة باستثناء )مكالمة الفيديو مجانية 

(. بك

سأستخدم؟اإلنترنت كم من بيانات 

.إليكنضمام الطبيب لٳلأي بيانات أثناء انتظار لن تستخدم 

دمها  تستختستخدم استشارة الفيديو أقل من نصف البيانات التي  .
.* HD أثناء مشاهدة فيديو يوتيوب بالدقة العالية

يانات بالضعيفة الكمبيوتر يستخدم اإلنترنت البطيء وأجهزة سوف 

.اإلجمالية للمكالمةقليلة ولكنه قد يُضعف الجودة 

وأجهزة الحاسوب اللوحيةالهواتف الذكية مستخدمي 

قم بوصل االنترنت على شبكة وافاي الخاصة 

بيانات استخدام بالمنزل أو مكان عملك لتجنب 

.هاتفك 

الكمبيوتر    على جهاز ميغابايت ٤٥٠و التلفون ميغابايت على ٠٢٣حواليهذا * 
.  دقيقة وهذا يشبه مكالمة سكايب أو فايس تايم٢٠لمكالمة مدة 

أين أذهب لحضور موعدي؟

: موعدك إذهب إلى لحضور 

www.monashhealth.org/telehealth

.عوضاً عن السفر إدخل إلى غرفة اإلنتظار في عيادة االنترنت

الطبيب عندما يصبح إليك وصولك وسينضم عند سيتم إعالمنا 

.جاهزاً 

. نشاء أي حسابٳليس عليك 

بعد؟ستشارة عن لتلقي اٳلهل أنا مؤهل 

يسمح لك بتلقي الصحياألخصائي إذا كان وضعك سيحدد 

.موعدك التالي في عدبُ عن ستشارة اٳل

ستشارة آمنة ؟هل اٳل

. محميةآمنة وخصوصيتك مكالمات الفيديو 

الدخوليمكن لألطباء المعتمدين فقط مخصصة، لديك غرفة فيديو 

.ليهاٳ

http://www.monashhealth.org/telehealth


كان هناك عطل ما ؟أفعل إذا ماذا 

https://vcc.healthdirect.org.au/troubleshooting : لى ٳإذهب

:لىٳستحتاج 

اتصال جيد باإلنترنت 

.الفيديوإجراء مكالمة فيمكنك ( مثل يوتيوب )اإلنترنت فيديوعبر إذا كنت تستطيع مشاهدة 

االستشارةغرفة خاصة بك حتى ال يزعجك أحد أثناء 

: أحد التالي

1 2 3
األطفالأو البالغينرابط  حدد 

راجع رسالة )بموعدك العيادة المختصة اختر 
(الموعد

انتظر في غرفة الفيديوالمخصصة لك 

الطبيب عندما يصبح جاهزاً إليك سينضم 

عن بعدالفيديو حضور موعد مكالمة 

Telehealth

ات التعليمواتبع الفيديو مكالمة بدء على انقر 

:التاليةتزويد المعلومات سيطلب منك 

سم األول اٳل•

ٳسم العائلة •

تاريخ الميالد•

عنوان السكن•

وتابع المطلوب Continueانقر

Telehealth
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