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Patient Connect 

  

 

 األصدقاء مع  الفیدیو  عبر مكالمة  بدء  كیفیة: المستشفى  في  إقامتك أجل  من  األدوات 
  والعائلة 

 

ا بمستش�ف   iPadاستخدم جهاز  ا مع الزوار، مثل عائلتك وأصدقائك. يتيح لك جهاز   Mass General Brighamخاص� اض�� بدء اجتماع   iPadللتواصل اف�ت
ا أن تطلب من أحد أعضاء ف��ق الرعا�ة الخاص بك تحد�د موعد ز�ارة لك.   ي المستقبل. �مكنك أ�ض�

ي اآلن أو جدولة اجتماع �ف
ا�ف  اف�ت

ي رسالة نص�ة تحتوي ع� إرشادات حول ك�ف�ة االتصال باستخدام هاتف ذ�ي أو جهاز لو�ي يتل�ت  
اك لتل�ت ا و�مكنه االش�ت ون�� ا إل��ت أو جهاز   كل زائر ب��د�

ي    Zoomكمبيوتر. س�حتاج الزائر إ� تثب�ت تطبيق 
 .  Zoomع� الجهاز الخاص به، ول�نه لن �حتاج إ� حساب �ف

 

  افتراضي اجتماع بدء
ي غ�ي مجدول.  ا 

ا�ف  تبع هذە الخطوات لدعوة زائر (زوار) لالنضمام إ� اجتماع اف�ت

 

 . Call Nowاضغط ع� زر  ، iPadع� جهاز  .1
  

ي أو هاتفه المحمول (انظر قسم الهاتف   .2
وئف أدخل اسم الزائر و�ما ب��دە اإلل��ت

ا تغي�ي لغة الدعوة إ� اإلسبان�ة.    المحمول أدناە) أو كليهما. �مكنك أ�ض�
 

.          اضغط ع� أ�قونة الشخص  ف  لدعوة أشخاص إضافيني
 

ي أو رسال   Call Nowاضغط ع�  .3
وئف �د اإلل��ت ة نص�ة إ� رقم  إلرسال دعوة إ� ال�ب

 الهاتف المحمول الذي تم إدخاله. 
 
 

و�ظهر إشعار عندما �حاول الزائر االنضمام إ� ، iPadع�  Zoomيتم فتح  .4
ي اجتماع  Admitاالجتماع. اضغط ع�  

 . Zoomلقبول الزائر �ف
 
 

 نصیحة: إذا كان زائرك یستخدم ھاتًفا محموالً 
 

ي رسائل نص�ة قبل أن يرسل 
دعوة إ�    iPad�جب ع� الزوار الموافقة ع� تل�ت

 هواتفهم المحمولة.  

 لتقد�م الموافقة.   57547إ� " Enroll PCاطلب من زوارك إرسال "
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   افتراضي اجتماع لعقد موعد  تحدید
ي مع زائر (زوار). 

ا�ف  اتبع هذە الخطوات لجدولة اجتماع اف�ت

 .Scheduleاضغط ع� الزر  ، iPadع� جهاز   .1
 

ا، و�مكنك الضغط ع� السهم األ�من   .2 اض�� حدد التار�ــــخ والوقت. يتم عرض التار�ــــخ الحا�ي اف�ت
ا ب��ادات مقدارها   ە. حدد وقت� ف لجدولة اجتماع مدته  دق�قة  15لتغي�ي ف زمنيتني تني   30. حدد ف�ت

 دق�قة.  
 

ي أو هاتفه المحمول (انظر قسم الهاتف المحمول أعالە)   .3
وئف أدخل اسم الزائر و�ما ب��دە اإلل��ت

ا تغي�ي لغة الدعوة إ� اإلسبان�ة.    أو كليهما. �مكنك أ�ض�
 

.          اضغط ع� أ�قونة الشخص  ف  لدعوة أشخاص إضافيني
 

ي أو رسالة نص�ة إ� رقم الهاتف   Scheduleاضغط ع�  .4
وئف �د اإلل��ت إلرسال دعوة إ� ال�ب

 المحمول الذي تم إدخاله.  
 

 الرئ�س�ة، وس�ظهر تار�ــــخ ووقت االجتماع.   Patient Connectستعود إ� شاشة  
 

  مجدول افتراضي اجتماع بدء
ي مجدول بواسطتك أو بواسطة أحد أعضاء ف��ق رعايتك.  

ا�ف  اتبع هذە الخطوات لبدء اجتماع اف�ت

  الرئ�س�ة ثم اضغط ع� أ�قونة  Patient Connectحدد االجتماع المجدول ع� شاشة  .1
ا    . ال�ام�ي

 إلدارة وقت االجتماع والزوار.         اضغط ع� أ�قونة القلم الرصاص •
 إللغاء االجتماع الذي حددت موعدە.         اضغط ع� أ�قونة سلة المهمالت •

 

و�ظهر إشعار عندما �حاول الزائر االنضمام إ� االجتماع. اضغط  ، iPadع�  Zoomيتم فتح  .2
ي اجتماع   Admitع� 

 .  Zoomلقبول الزائر �ف

ي اجتماع  
، فسيتمكن من قبول الزائ��ن �ف ي

ا�ف ي االجتماع االف�ت
إذا ساعدك أحد أعضاء ف��ق الرعا�ة �ف

Zoom    .عنك 
ً
 ن�ابة

 

  افتراضي اجتماع إنھاء
 .   Endثم اضغط ع� الزر   iPadاضغط ع� شاشة  .1
إذا كان الخ�ار الوح�د   Leave Meetingاضغط ع� . End Meeting for Allاضغط ع�  .2

 ح.  المتا 
 

 :يتيح لك برنامج   إخالء المسؤول�ةPatient Connect   �ا بالمشاركة، فإنك توافق ع جدولة ال��ارات ع�ب الف�ديو مع أحبائك. إذا كنت مهتم�
ون�ة أو رسالة نص�ة إ� الض�ف (الض  .  لن تحتوي  السماح لنا ب�رسال رسالة إل��ت ي

ا�ف ي تحد�د موعد اجتماع اف�ت
يوف) المدع��ن حىت نتمكن من مساعدتك �ف

ون�ة أو الرسالة النص�ة ع� معلومات تع��ف شخص�ة الرسالة  . أنت تقر بأن الرسائل النص�ة ل�ست آمنة وأنه �جب ع� الزوار الذين �ختارون  اإلل��ت
ي دعوة اجتماع ع�ب رسالة نص�ة تقد�م موافقة مسبقة. 

 تل�ت
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