
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دليل البدء ال��يع الخاص بالزيارات ا��فتراضية للمر��
 

 أھًال بكم في رعایة مایمونیدز االفتراضیة! 

سوف یُساعدكم ھذا الدلیل على البدء باستخدام منصة رعایة مایمونیدز االفتراضیة  
)Maimonides Virtual Care .سواء اخترتم تحمیل التطبیق أو استخدام الكمبیوتر ( 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة بخصوص التطبیق أو التسجیل،  
 .833-392-0783یُرجى التواصل مع دعم العمالء: 
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 الفھرس
 

 3صفحة  إذا كانت لد�ك ز�ارة ُمحّددة الموعد: 

ا لوحً�ا: 
ً

ا أو جهاز
ً
  إذا كنت �ستخدم هاتف

ي  •
 هاتفك/جهازك اللو�ي ع�  Maimonides Virtual Careسّجل ��

اض�ة محددة الموعد ع�  • م ب�جراء ز�ارة اف��
ُ
 هاتفك/جهازك اللو�ي ق

 5صفحة    إذا كنت �ستخدم جهاز كمبيوتر: 

ي  •
 جهاز كمبيوتر ع�  Maimonides Virtual Careسّجل ��

اض�ة محددة الموعد ع�  • م ب�جراء ز�ارة اف��
ُ
 جهاز كمبيوتر ق

اض�ة ُمحّددة   7صفحة  الموعد: إذا لم تكن لد�ك ز�ارة اف��

إذا لم �كن لد�ك موعد وتوّد التسج�ل، ُ�مكنك تص��ر رمز االستجابة ال��عة الخاص بنا أو ز�ارة  •
maimovirtualcarelogin.org 

 
 8صفحة  إرشادات للتحض�ي ل��ارتك: 

اض�ة ناجحة التحض�ي  •  ل��ارة اف��

ي للخطوات المف�دة  •  قبل ز�ارتك راجع اإلطار الزمي�
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ي 

 هاتفك/جهازك اللو�ي ع�  Maimonides Virtual Careسّجل ��

د من إتمام هذە المهام بمجرد أن تصلك دعوة   
�
ُير�� التأ�

Maimonides Virtual Care   . ي
وىن �د اإلل���  ع� ال��

 

ي رسالة الدعوة ) رابط ابدأ( "Get Started" انقر ع� .1
��

 . ي
وى� ي تصلك ع� ب��دك اإلل��� اض�ة الي�  لل��ارة االف��

ع� الشاشة التال�ة وانقر  أدخل كلمة مرور جد�دة .2
 . "متابعة"

وحّمل  )حّمل تطب�قنا" (Download our appانقر " .3
 التطبيق من متجر التطب�قات. 

 انقر ،Maimonides Virtual Careافتح تطبيق  .4
"Log In) "وأدخل عنوان ب��دك ، )�سج�ل الدخول

ي أ�شأتها مؤخًرا.  ي وكلمة المرور الي�
وى�  اإلل���
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Log In 
 

2 

Continue 

 إذا كانت لدیك زیارة ُمحّددة الموعد:

 
 

Download our app 
 

3 

Get Started 

1 
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1 

 قبول ومتابعة

 

اض�ة محددة الموعد ع�  م ب�جراء ز�ارة اف��
ُ
 هاتفك/جهازك اللو�ي ق

أو انقر ع� رابط  Maimonides Virtual Careافتح تطبيق 
ي 
وىن �د اإلل��� ي ز�ارتك . "ابدأ" من دعوة ال��

د من التواجد �ن
�
تأ�

ن  اوح بني اض�ة قبل موعدها بمدة ت��  دق�قة.  15إ�  10االف��

 

" Agree and Continue"ثم  )متابعة" (Continue" انقر .1
وط االستخدام.  )قبول ومتابعة(   لتوافق ع� ��

" Get Started" ثم انقر ) ابدأ ال��ارة( " Start Visit"انقر  .2
  . )متابعة" (Continue"وانقر  رقم هاتفكأدخل " )ابدأ(

ي " .3
 Describe your reason for امأل خانة اإلجابة �ن

today’s visit ) " م��ــع انقر  )سبب ز�ارتك اليوم. اذكر
لتأ��د استالم ممارسات الخصوص�ة وانقر  االخت�ار 

"Continue) "متابعة .( 

للسماح للتطبيق باستخدام   )حسًنا" (OKانقر " .4
ا.    الم�كروفون وال�ام�ي

اض�ة.  .5 ي غرفة االنتظار االف��
سوف �سمح لك  أنت اآلن ��

اض�ة ُمقدم الخدمة الصح�ة بالدخول إ� ز�ارتك  االف��
 األو�! 

جًما فورً�ا، ُير��  .6 االنتظار لحظات  إذا كنت قد طلبَت ُم��
.  حى� ينضم ي

ا�ن جم للموعد االف��  الم��

 
انضم إ� ال��ارة باستخدام شبكة واي فاي معلومة تقن�ة: 

 من شبكة الهاتف الخلوي. فاإلشارة الق��ة ُتتيح لك 
ً

بدال
ي غا�ة 

اض�ة ��  السالسة. إجراء ز�ارة اف��

ي صفحة 
اض�ة ناجحة" �ن للم��د من المعلومات المف�دة، راجع "التحض�ي ل��ارة اف��

8.  

2 

Start Visit 
 

4 

OK 

3 

Continue 
 

 إذا كانت لدیك زیارة ُمحّددة الموعد:

 
 

Agree and Continue 
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ي 

 جهاز كمبيوترع�  Maimonides Virtual Careسّجل ��
 

د من إتمام هذە المهام بمجرد أن تصلك دعوة 
�
�د  Maimonides Virtual Careُير�� التأ� ع� ال��

 . ي
وىن  اإلل���

 

ي لفتح الرابط  )ابدأ" (Get Startedانقر ع� " .1
وى� �د اإلل��� ي دعوة ال��

��
ي ُمتصفح ال��ب لد�ك. 

�� 
ي ُمتصفح  Maimonides Virtual Careمعلومة: ُ�عت�� فتح 

��
Google Chrome ) ل أفضل ط��قة للتصّفح� �   Chromeانقر هنا لت��

ا
ً
  ). مجان

تغي�ي كلمة " (Change Password"وانقر  جد�دةأدخل كلمة مرور  .2
ي الم��ــع لتوافق ع�  )المرور. 

وط ع� الشاشة التال�ة، ضع عالمة �� ��
 )متابعة. " (Continue "وانقر  االستخدام

ي وكلمة المرور .3
وىن   لتسج�ل الدخول للمرة األو�.  أدخل ب��دك اإلل���

 

د من وجود  معلومة تقن�ة: 
�
اض�ة، تأ� قبل ز�ارتك االف��

ر 
ّ
ي جهاز ال�مبيوتر الخاص بك. كما أن توف

ا عاملة �� كام�ي
سماعات الرأس مع م�كروفون بالقرب منك سوف ُ�سهل 

� خصوصيتك.   عل�ك االستماع إ� الطب�ب وتحسني

ي صفحة للم��د من المعلومات المف�دة، راجع "التحض�ي 
اض�ة ناجحة" �ن  . 8ل��ارة اف��

2 

1 

Get Started 

 إذا كانت لدیك زیارة ُمحّددة الموعد:

 
 

http://www.google.com/chrome
http://www.google.com/chrome
http://www.google.com/chrome
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اض�ة ُمحّددة الموعد   إذا لم تكن لد�ك ز�ارة اف��

 

ا هاتفك أو تفّضل ب��ارة  لتحم�ل التطبيق  موقعنا صّور رمز االستجابة ال��عة بكام�ي
 الجد�د

 

 

 

 

 

اض�ة محددة الموعد بعد،   • وتود التسج�ل، ُ�مكنك تحم�ل تطبيق إذا لم تكن لد�ك ز�ارة اف��
Maimonides Virtual Care  :اك من جهاز ال�مبيوتر ع�� ز�ارة الرابط أو �سج�ل االش��

maimovirtualcarelogin.org 
  

http://maimovirtualcarelogin.com/landing.htm
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اض�ة محددة الموعد ع�  م ب�جراء ز�ارة اف��
ُ
جهاز ق

 كمبيوتر
ي (انظر الخطوة رقم  Maimonides Virtual Careافتح 

وىن �د اإلل���  1بالنقر ع� رابط "ابدأ" من دعوة ال��
ن .  أعالە) اوح بني اض�ة قبل موعدها بمدة ت�� ي ز�ارتك االف��

د من التواجد �ن
�
 دق�قة.  15إ�  10تأ�

 أفضل طریقة.  Google Chromeعلى ُمتصفح   Maimonides Virtual Careتذكیر: یُعتبر فتح 

ا و�ب وسماعات  مالحظة: �جب أن �حتوي جهاز ال�مبيوتر لد�ك ع� كام�ي
اض�ة.  ي ال��ارة االف��

  حى� تتمكن من المشاركة �ن

من خالل إدخال عناو�ن   دعوة الضيوف(ُ�مكنك   أدخل رقم هاتفك .1
ون�ة)؛ انقر     . )متابعة(" Continue" ب��دهم اإلل���

" ?What would you like to discuss todayأجب عن " .2
ناقشه اليوم؟(

ُ
انقر م��ــع االخت�ار لتأ��د استالم   )ما الذي توّد أن ت

  . )متابعة( " Continue"ممارسات الخصوص�ة وانقر 

ي " (tech check" قم ب�جراء .3
للتأ�د من أن  ��ع )فحص تقىن

د من أنهما �عمالن.  هناانقر الصوت والف�ديو �عمالن لد�ك. 
�
للتأ�

ء �عمل ع� ما ُيرام، انقر  ي
د أن كل ��

�
" Continue"عندما تتأ�

  . )متابعة( 

اض�ة ح�ث ستشاهد ف�ديو يوّضح  .4 ي غرفة االنتظار االف��
أنت اآلن ��

سوف �سمح لك ُمقدم الخدمة  لك بعض المعلومات العامة. 
اض�ة!   الصح�ة بالدخول إ� ز�ارتك االف��

جًما فورً�ا، ُير��  .5 االنتظار لحظات  إذا كنت قد طلبَت ُم��
.  حى� ينضم ي

ا�ن جم للموعد االف��  الم��
 

انضم إ� ال��ارة باستخدام شبكة واي فاي معلومة تقن�ة: 
 من شبكة الهاتف الخلوي. فاإلشارة الق��ة ُتتيح لك 

ً
بدال

ي غا�ة السالسة. 
اض�ة ��  إجراء ز�ارة اف��

ي صفحة 
اض�ة ناجحة" �ن  . 8للم��د من المعلومات المف�دة، راجع "التحض�ي ل��ارة اف��

3 

1 

2 

Continue 

Continue 

https://amwell.com/techcheck/getStarted.htm
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اض�ة ناجحة   التحض�ي ل��ارة اف��

 

  

ي الوقت المحدد  
 انضم ��

ي لالطالع ع� الدعوة  •
وى� اض�ة محددة الموعد، راجع ب��دك اإلل���  بالنسبة لل��ارات االف��

ي قبل موعد   Maimonides Virtual Careافتح تطبيق  •
وى� �د اإلل��� أو انقر ع� رابط "ابدأ" من دعوة ال��

اض�ة بمدة   دق�قة 15إ�   10ال��ارة االف��

نت    اتصل باإلن��
 وّصل جهاز ال�مبيوتر أو الهاتف المحمول �شبكة واي فاي قبل ال��ارة  •
نت قبل ال��ارة •  افحص االتصال باإلن��
ي غا�ة السالسة  •

ي أن ال��ارة ستكون ��  فإذا كانت اإلشارة ق��ة، فهذا �عي�

 افحص الصوت  
، واضطب مستوى الصوت بحسب الحاجة • ي ال�مبيوتر أو الهاتف أو الجهاز اللو�ي

 تأ�د من عدم كتم الصوت ��
االستماع إ� الطب�ب  كما أن استخدام سماعات الرأس أو سماعات األذن مع م�كروفون سوف ُ�سهل عل�ك  •

 وز�ادة خصوصيتك 

 اضبط اإلضاءة  
ي بدون وهج كث�ي   •

د من توفر الضوء ال�ا��
�
 تأ�

 من النوافذ 
اض�ة  •  الضوء العلوي هو األفضل لل��ارة االف��

ا   افحص ال�ام�ي
� تق��ًبا • � وع� ُبعد قدمني ) عند مستوى العني ا هاتفك الذ�ي ا (قد تكون هذە كام�ي  ضع ال�ام�ي
ي الوضع الرأ�ي بح�ث ال تضطر ألن ُتمسك به  إذا   •

كنت تتصل باستخدام هاتفك المحمول، فحاول أن تضعه ��
 خالل ز�ارتك 

 ابحث عن مكان هادئ 
 ابحث عن مكان هادئ وخاص ال تتعرض ف�ه للمقاطعة.  •
ي وط�ح أسئلة حّساسة عن صحتك • ك الطي�

�
 ر�ما �حتاج طبيبك لمناقشة سجل

 استعد للفحص  
�ات قلبك (مثل الساعة الذك�ة) أو مق�اس النبض أو مق�اس  إذا   • كان لد�ك مق�اس للحرارة أو تقن�ة ما لق�اس ��

ە بجانبك وأخ�� طبيبك بذلك   الجلوكوز، فأح��
ة أو   • قد ُ�عط�ك طبيبك بعض التوجيهات من خالل بعض الخطوات مثل تقي�م ألم المعدة أو معاينة حالة الب��

 مالحظة التنفس لد�ك 
اە و�سمعه خالل  إذا   • كنت أًبا أو أًما أو و�ي أمر ُ�ساعد الم��ض، فيتوجب أن �ح�� الم��ض أمام الطب�ب ل�ي

 ال��ارة 

 تواصل بوض�ح  
ل من الحركة خالل ز�اراتك ما لم �طلب منك طبيبك شيًئا آخًرا  •

�
 تحّدث ببطء ووض�ح وقل

ي منها والحاالت  •
ي ُتعاى� ي تأخذها حالً�ا جّهز قائمة باألعراض الي�  الموجودة من قبل واألدو�ة الي�
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قبل الموعد بأسبوع
اإللكتروني إذا سّجل االشتراك في الرعایة االفتراضیة من مایمونیدز باستخدام الرابط الموجود في دعوة بریدك-

لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل
ة بذلك ومن خالل استخدام الرابط، تأّكد مرة أخرى من صحة تاریخ ووقت زیارتك االفتراضیة وأضف مالحظ-

في التقویم الخاص بك

قبل الموعد بخمسة أیام
إرسال البرید سوف یتم. ترقّب رسالة برید إلكتروني تذكیریة إلكمال أي معلومات قبل زیارتك االفتراضیة-

اإللكتروني قبل زیارتك االفتراضیة بخمسة أیام

قبل الموعد بیوم واحد
ترقّب رسالة برید إلكتروني تذكیریة أخیرة تصلك قبل زیارتك االفتراضیة بیوم واحد-
يء آخر جّھز قائمة باألعراض التي تُعاني منھا والحاالت الموجودة من قبل واألدویة التي تأخذھا حالیًا وأي ش-

قد یُعطي ُمقدم الرعایة الصحیة معلومات عن حالتك الصحیة
لزیارةتأّكد من توفّر التكنولوجیا التي قد تحتاجھا لزیارتك االفتراضیة وإمكانیة استخدامھا أثناء ا-

قبل الموعد بثالثین دقیقة 
وعد زیارتك ترقّب رسالة نصیة تذكیریة، إذا كنت قد اشتركت في خدمة الرسائل النصیة التذكیریة، قبل م-

االفتراضیة المحددة

دقیقة 15-10قبل الموعد بنحو 
راء زیارة تأكد من أن الصوت واإلضاءة والكامیرا في الوضعیة المثالیة لتسھیل إج! قُم بإجراء فحص تقني-

لفحص أجھزتك اآلنھناانقر . سلسة
جّھز أي أشیاء إضافیة أخرى قد تحتاج إلیھا لزیارتك االفتراضیة-

 

اض�ة التال�ة   خطوات مف�دة قبل ز�ارتك االف��

     : ي التا�ي
وى� �د اإلل��� ي المرسلة من عنوان ال��

وى� �د اإلل���  reply@maimovirtualcare.com-not-doابحث عن رسائل ال��

 

https://amwell.com/techcheck/getStarted.htm
mailto:do-not-reply@maimovirtualcare.com
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