
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

েরাগীেদর জনয্ ভাচুর্ য়াল িভিজট �ত শর করার গাইড 
 

Maimonides Virtual Care-এ �াগতম!  

এই িনেদর্ িশকািট আপনােক Maimonides Virtual Care �য্াটফমর্ বয্বহার শর 
করেত সাহাযয্ করেব, আপিন অয্াপ ডাউনেলাড করা অথবা আপনার কি�উটাের 

বয্বহার করা, েযিটই েবেছ েনন না েকন। 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

এই অয্াপ বা তািলকাভুি�র ে�ে� আপনার েকােনা সাহােযয্র 
�েয়াজন হেল, �াহক েসবায় েযাগােযাগ করন: 833-392-0783 
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সূিচপ� 

 
যিদ আপনার েকােনা ভাচুর্ য়াল িভিজেটর সময় িনধর্ারণ করা থােক: প�ৃা 3 

যিদ আপিন েফান বা টয্াবেলট বয্বহার কেরন:  

• আপনার েফােন/টয্াবেলেট Maimonides Virtual Care-এ সাইন-আপ করন 

• আপনার েফান/টয্াবেলট িদেয় সময় িনধর্ারণ কের রাখা ভাচুর্ য়াল িভিজেট েযাগ িদন 

যিদ আপিন কি�উটার বয্বহার কেরন:  প�ৃা 5 

• কি�উটাের Maimonides Virtual Care-এ সাইন-আপ করন 

• কি�উটার িদেয় সময় িনধর্ারণ কের রাখা ভাচুর্ য়াল িভিজেট েযাগ িদন 

যিদ আপনার েকােনা ভাচুর্ য়াল িভিজেটর সময় িনধর্ারণ করা না থােক: প�ৃা 7 

• যিদ আপনার েকােনা অয্াপেয়�েম� না থােক এবং আপিন তািলকাভু� হেত চান, তাহেল 
আমােদর QR েকাড �য্ান করন অথবা maimovirtualcarelogin.org ওেয়বসাইেট যান 
 

আপনার িভিজেটর জনয্ ��িত িবষয়ক পরামশর্: প�ৃা 8 

• একিট সফল ভাচুর্ য়াল িভিজেটর জনয্ ��িত েনয়া 

• আপনার িভিজেটর আেগ িকছু সহায়ক পদে�প পযর্ােলাচনা করন 
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আপনার েফােন/ট�াবেলেট Maimonides Virtual Care-এ 
সাইন-আপ ক�ন 

Maimonides Virtual Care-এর ইেমইল আম�ণ 
পাওয়ার পর যথাশী� স�ব এই কাজ�েলা 
স�� করার িবষয়�ট িন��ত ক�ন৷ 
 

1. আপনােক ভাচুর্ য়াল িভিজেটর জনয্ আম�ণ জানােনা 
ইেমইেলর “Get Started” (“শর করন”) িলংেক ি�ক 

করন। 

2. পরবত� ি�েন একিট নতুন পাসওয়াডর্  িদন এবং 

“Continue” (“এিগেয় যান”)-এ ি�ক করন। 

3. “Download our app” (“আমােদর অয্াপ 
ডাউনেলাড করন”)-এ ি�ক করন এবং অয্াপ 

ে�ার েথেক ডাউনেলাড করন। 

4. Maimonides Virtual Care অয্াপ খুলুন, “Log 
In” (“লগ-ইন করন”)-এ ি�ক করন এবং 
আপনার ইেমইল িঠকানা ও নতুন ৈতির করা 

পাসওয়াডর্  িদন। 
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Log In 
করন 

2 

Continue 

যিদ আপনার েকােনা ভাচুর্ য়াল িভিজেটর সময় িনধর্ারণ করা থােক: 

 
 

Download our app 
 

3 

Get Started 

1 
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1 

Agree and Continue 
 

 

আপনার েফান/টয্াবেলট িদেয় সময় িনধর্ারণ কের রাখা ভাচুর্ য়াল িভিজেট 
েযাগ িদন 

Maimonides Virtual Care অয্াপ খুলুন অথবা আপনােক আম�ণ 
জানােনা ইেমইল েথেক “Get Started” (“শর করন”) িলংেক ি�ক 

করন। আপনার  ভাচুর্ য়াল িভিজেটর 10-15 িমিনট আেগ েযাগ 

েদওয়ার িবষয়িট িনি�ত করন। 

1. “Continue” (“এিগেয় যান”)-এ ি�ক করন এবং তারপর বয্বহােরর 
শতর্ সমূেহর সােথ স�িত িদেত “Agree and Continue” (“স�িত িদন ও 

এিগেয় যান”)-এ ি�ক করন।  

2. “Start Visit” (“িভিজট শর করন”)-এ ি�ক করন এবং তারপর 

“Get Started” (“শর করন”)-এ ি�ক করন। আপনার েফান 

ন�র িদন এবং “Continue” (“এিগেয় যান”)-এ ি�ক করন।  

3. “Describe your reason for today’s visit” (“আপনার আজেকর 

িভিজেটর কারণ বণর্না করন”)-এর উত্তরগেলা পরূণ করন। 
েগাপনীয়তার অনুশীলনগেলা �হেণর �ীকৃিত িদেত েচকবে� ি�ক করন 

এবং “Continue” (“এিগেয় যান”)-এ ি�ক করন। 

4. অয্াপিটেক আপনার মাইে�ােফান ও কয্ােমরা অয্াে�স করার 
অনুমিত িদেত “OK” (“�ঠক আেছ”)-েত ি�ক ক�ন।  

5. আপিন এখন ভাচুর্ য়াল ওেয়িটং রেম আেছন। আপনার েসবা 
�দানকারী শী�ই আপনার �থম ভাচুর্ য়াল িভিজট শর 
করেবন! 

6. যিদ আপিন একজন েদাভাষীর জনয্ অনুেরাধ জািনেয় 
থােকন, তাহেল অনু�হ কের আপনার েদাভাষীর েযাগ 
েদয়ার জনয্ অেপ�া করন। 

 
কািরগির পরামশর্: েমাবাইল েনটওয়ােকর্ র পিরবেতর্  একিট ওয়াই-

ফাই েনটওয়াকর্  বয্বহার কের আপনার িভিজেট েযাগ িদন। িসগনাল 

যত শি�শালী হেব িভিজট তত সাবলীল হেব। 

আেরা সহায়ক পরামেশ �র জন�, পৃ�া 8-এ “এক�ট সফল ভাচ� �য়াল িভ�জেটর জন� ��িত েনয়া” 
েদখুন।  

2 

Start Visit 

4 

OK 

3 

Continue 
 

যিদ আপনার েকােনা ভাচুর্ য়াল িভিজেটর সময় িনধর্ারণ করা থােক: 
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কি�উটাের Maimonides Virtual Care-এ সাইন-
আপ ক�ন 
 

Maimonides Virtual Care-এর ইেমইল আম�ণ পাওয়ার পর যথাশী� স�ব এই কাজ�েলা 
স�� করার িবষয়�ট িন��ত ক�ন৷ 

 

1. আপনার ওেয়ব �াউজাের িলংকিট খুলেত আপনার ইেমইল আম�েণর 

“Get Started” (“শর করন”)-এ ি�ক করন।  
পরামশর্: Maimonides Virtual Care গগেলর Chrome �াউজাের 
খুলেল সবেচেয় ভােলা অিভ�তা পাওয়া যােব (িবনামূেলয্ Chrome 

ডাউনেলাড করেত এখােন ি�ক করন)।  

2. একিট নতুন পাসওয়াডর্  িদন এবং “Change Password” 

(“পাসওয়াডর্  পিরবতর্ ন করন”)-এ ি�ক করন। পরবত� ি�েন, 
বয্বহােরর শতর্ াবিলর সােথ স�িত িদেত ব�িটেত িটকিচ� িদন এবং 

“Continue” (“এিগেয় যান”)-এ ি�ক করন। 

3. �থমবার লগ-ইন করেত আপনার ইেমইল ও পাসওয়াডর্  িদন।  

 

কািরগির পরামশর্:  আপনার ভাচুর্ য়াল িভিজেটর আেগ, 
আপনার কি�উটােরর কয্ােমরা কাজ করেছ তা িনি�ত 

করন। মাইে�ােফান সহ েহডেফান থাকেল তা আপনার 
ডা�ােরর কথা েশানােক আেরা সহজ করেত পাের এবং 

েগাপনীয়তা বাড়ােত পাের। 

আেরা সহায়ক পরামেশর্র জনয্, প�ৃা 8-এ “একিট সফল ভাচুর্ য়াল িভিজেটর জনয্ ��িত েনয়া” েদখুন। 

2 

1 

Get Started 

যিদ আপনার েকােনা ভাচুর্ য়াল িভিজেটর সময় িনধর্ারণ করা থােক: 

 
 

http://www.google.com/chrome
http://www.google.com/chrome
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যিদ আপনার েকােনা ভাচুর্ য়াল িভিজেটর সময় িনধর্ারণ করা না 
থােক  

 

নতুন অয্াপ ডাউনেলাড করেত আপনার �াটর্ েফােনর কয্ােমরা িদেয় QR 
েকাডিট �য্ান করন অথবা আমােদর ওেয়বসাইট িভিজট করন 

 

 

 

 

 

• যিদ আপনার েকােনা ভাচুর্ য়াল িভিজেটর সময় এখেনা িনধর্ারণ করা না হয়, এবং 
আপিন তািলকাভু� হেত চান, তাহেল Maimonides Virtual Care অয্াপিট ডাউনেলাড করন 
অথবা একিট কি�উটার েথেক এই ওেয়বসাইেট সাইন-আপ করন: 
maimovirtualcarelogin.org 

  

http://maimovirtualcarelogin.com/landing.htm
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কি�উটার িদেয় সময় িনধর্ারণ কের রাখা ভাচুর্ য়াল িভিজেট 
েযাগ িদন 

আপনােক আম�ণ জানােনা ইেমইল েথেক “Get Started” (“শর করন”) িলংেক ি�ক কের Maimonides Virtual Care খলুুন 

(উপেরর ধাপ #1 েদখনু)। আপনার  ভাচুর্ য়াল িভিজেটর 10-15 িমিনট আেগ েযাগ েদওয়ার িবষয়িট িনি�ত করন। 

িরমাই�ার: েসরা অিভ�তা েপেত গগল Chrome-এ Maimonides Virtual Care খুলনু। 

��বয্: ভাচুর্ য়াল িভিজেট অংশ েনওয়ার জনয্ আপনার কি�উটাের অবশয্ই 

ওেয়বকয্াম ও ি�কার থাকেত হেব।  

1. আপনার েফান ন�র িদন (আপিন ইেমইল িঠকানা েদওয়ার মাধয্েম 
অিতিথেদর আম�ণ জানােত পারেবন); “Continue” (“এিগেয় যান”)-এ ি�ক 

করন।   

2. “What would you like to discuss today?” (“আপিন আজ েকান 
িবষেয় আেলাচনা করেত চান?”)-এর উ�র িদন েগাপনীয়তার 
অনুশীলনগেলা �হেণর �ীকৃিত িদেত েচকবে� ি�ক করন এবং 
“Continue” (“এিগেয় যান”)-এ ি�ক ক�ন।  

3. আপনার অিডও ও িভিডও কাজ করেছ েস িবষেয় িন��ত হেত �ত 
একিট “tech check” (“কািরগির পরী�া”) স�� ক�ন। পরী�া�ট 

স�� করেত এখােন ি�ক করন। সবিকছ�  কাজ করেছ তা িন��ত 
করার পর, “Continue” (“এিগেয় যান”)-এ ি�ক ক�ন৷  

4. আপিন এখন ভাচুর্ য়াল ওেয়িটং রেম আেছন েযখােন একিট িভিডও 
আপনােক সাধারণ িকছু তথয্ �দান করেব। আপনার েসবা �দানকারী 
শী�ই আপনার ভাচুর্ য়াল িভিজট শর করেবন! 

5. যিদ আপিন একজন েদাভাষীর জনয্ অনুেরাধ জািনেয় থােকন, 
তাহেল অন�ুহ কের আপনার েদাভাষীর েযাগ েদয়ার জনয্ 
অেপ�া করন। 
 

কািরগির পরামশর্: েমাবাইল েনটওয়ােকর্ র পিরবেতর্  একিট ওয়াই-ফাই 

েনটওয়াকর্  বয্বহার কের আপনার িভিজেট েযাগ িদন। িসগনাল যত 

শি�শালী হেব িভিজট তত সাবলীল হেব। 

 

আেরা সহায়ক পরামেশ �র জন�, পৃ�া 8-এ “এক�ট সফল ভাচ� �য়াল িভ�জেটর জন� ��িত েনয়া” 
েদখুন। 

3 

1 

2 

Continue 

 

Continue 

 

https://amwell.com/techcheck/getStarted.htm
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একিট সফল ভাচুর্ য়াল িভিজেটর জনয্ ��িত েনয়া 
 

 সময়মেতা েযাগ িদন 
• সময় িনধর্ারণ কের রাখা ভাচুর্ য়াল িভিজেটর জনয্, আপনার আম�েণর জনয্ আপনার ইেমইল েচক করন 
• আপনার ভাচুর্ য়াল িভিজেটর 10-15 িমিনট আেগ Maimonides Virtual Care অয্াপ খুলুন অথবা আপনােক 

আম�ণ জানােনা ইেমইল েথেক “Get Started” (“শর করন”) িলংেক ি�ক করন। 

 ই�ারেনেটর সােথ সংয�ু েহান 
• কল করার আেগ আপনার কি�উটার বা েমাবাইল িডভাইসেক ওয়াই-ফাই এর সােথ সংযু� করন 
• আেগই আপনার ই�ারেনট সংেযাগ েচক কের িনন 
• িসগনাল যত শি�শালী হেব িভিজট তত সাবলীল হেব  

 আপনার সাউ� েচক করন 
• আপনার কি�উটার অথবা েফান/টয্াবেলট িমউট (েমৗন) করা েনই তা েচক করন, এবং �েয়াজন অনুযায়ী 

ভিলউম সম�য় কের িনন 
• মাইে�ােফান সহ েহডেফান বা ইয়ারবাড বয্বহার করেল তা আপনার ডা�ােরর কথা েশানােক আেরা সহজ 

করেত পাের এবং েগাপনীয়তা বাড়ােত পাের 

 আপনার লাইট সম�য় করন 
• জানালা িদেয় আসা অেনক েবিশ েচাখ ধাঁধােনা আেলা ছাড়া পযর্া� আেলা রেয়েছ তা িনি�ত করন 
• ভাচুর্ য়াল িভিজেটর ে�ে� মাথার উপের আেলা থাকেল সবেচেয় ভােলা হয় 

 আপনার কয্ােমরা পরী�া করন 
• আপনার কয্ােমরা (এিট আপনার �াটর্ েফানও হেত পাের) েচাখ বরাবর আনুমািনক 2 ফুট দরূে� রাখুন 
• যিদ আপনার েমাবাইল িডভাইস বয্বহার কের সংেযাগ কেরন, তাহেল েসিট খাড়াভােব আটেক রাখার বয্ব�া 

করন যােত আপনার িভিজেটর সময় আপনােক েসিট ধের রাখেত না হয় 

 একিট নীরব জায়গা খুঁেজ িনন 
• একিট নীরব, বয্ি�গত জায়গা খঁুেজ িনন েযখােন েকউ আপনার কােজ বয্াঘাত ঘটােব না 
• আপনার ডা�ােরর আপনার েমিডেকল ইিতহাস িনেয় আেলাচনা করার এবং আপনার �া�য্ স�েকর্  

সংেবদনশীল �� িজে�স করার �েয়াজন হেত পাের 

 আপনার পরী�ার জনয্ ��িত িনন 
• যিদ আপনার কােছ থােমর্ািমটার, আপনার হাটর্  েরট পিরমাপ করেত পাের এমন �যুি� (েযমন �াটর্  ওয়াচ), 

পালস অি�িমটার, অথবা �েকাজ মিনটর থােক, তাহেল েসিট কােছ রাখুন এবং আপনার ডা�ারেক জানান 
• আপনার ডা�ার তলেপেটর বয্থা মূলয্ায়ন করা, �েকর অব�া েদখা, অথবা আপনার �াস-��াস পযর্েব�ণ 

করা, ইতয্ািদ পদে�েপর মাধয্েম আপনােক িনেদর্শনা িদেত পােরন 
• যিদ আপিন েকােনা েরাগীেক সহায়তাকারী বাবা-মা অথবা অিভভাবক হন, তাহেল িভিজেটর সময় ডা�ােরর 

েদখা ও েশানার জনয্ েরাগীেক অবশয্ই উপি�ত থাকেত হেব 

 ��ভােব েযাগােযাগ করন 
• আপনার ডা�ার অনয্ েকােনা িনেদর্শনা না িদেল আপনার িভিজেটর সময় ধীের ও ��ভােব কথা বলুন এবং 

নড়াচড়া সীিমত রাখুন 
• আপনার ল�ণসমূেহর, আেগ েথেক িবদয্মান েযেকােনা অব�ার, এবং বতর্ মান ওষুধগেলার তািলকা হােতর 

কােছ রাখুন 
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1 স�াহ আেগ
- যিদ আপিন ইেতামেধয্ না কের থােকন, তাহেল আপনার ইেমইেলর আম�ণপে� থাকা 
িলংকিট বয্বহার কের Maimonides Virtual Care-এর জনয্ সাইন-আপ করন

- িলংকিট বয্বহার কের, আপনার ভাচুর্ য়াল িভিজেটর সিঠক তািরখ ও সময় েপেয়েছন 
িকনা তা ি�তীয়বার েচক করন এবং আপনার কয্ােল�াের একিট েনাট েযাগ করন

5 িদন আেগ
- আপনার ভাচুর্ য়াল িভিজেটর আেগ েযেকােনা তথয্ পূরণ করার জনয্ িরমাই�ার ইেমইল 
পাওয়ার িদেক েখয়াল রাখুন আপনার ভাচুর্ য়াল িভিজেটর 5 িদন আেগ এই ইেমইল 
পাঠােনা হেব

1 িদন আেগ

- আপনার ভাচুর্ য়াল িভিজেটর 1 িদন আেগ পাঠােনা একিট চূড়া� িরমাই�ার ইেমইেলর 
িদেক েখয়াল রাখুন

- আপনার ল�ণসমূেহর, আেগ েথেক িবদয্মান েযেকােনা অব�ার, ও বতর্ মান ওষুধগেলার, 
এবং আপনার �াে�য্র অব�া স�েকর্  অ�দৃর্ ি� লাভ করেত আপনার েসবা �দানকারীেক 
সাহাযয্ করেত পাের এমন অনয্ েযেকােনা িকছুর একিট তািলকা ৈতির করন

- আপনার িভিজেটর সময় বয্বহােরর জনয্ আপনার ভাচুর্ য়াল িভিজেটর ে�ে� �েয়াজন হেত 
পাের এমন �যুি� লভয্ রেয়েছ তা িনি�ত করন

30 িমিনট আেগ 
- যিদ আপিন েট�ট িরমাই�ার পাওয়ার জনয্ তািলকাভু� হেয় থােকন, তাহেল আপনার 
ভাচুর্ য়াল িভিজেটর িনধর্ািরত সমেয়র আেগ একিট েট�ট েমেসজ িরমাই�ার পাওয়ার 
িদেক েখয়াল রাখুন

10-15 িমিনট আেগ 
- একিট কািরগির পরী�া স�� করন! আপনার সাউ�, আেলার বয্ব�া, ও কয্ােমরা 
একিট সাবলীল িভিজট পিরচালনায় সাহাযয্ করেব তা িনি�ত করন। এখন আপনার 
িডভাইসগেলা পরী�া করেত এখােন ি�ক করন

- আপনার ভাচুর্ য়াল িভিজেটর জনয্ অিতির� আর যা িকছু �েয়াজন হেত পাের েসগেলা 
��ত রাখুন

আপনার পরবত� ভাচুর্ য়াল িভিজেটর আেগ সহায়ক পদে�পসমূহ 

    িনেচর ইেমইল িঠকানা েথেক পাঠােনা ইেমইল পাওয়ার িদেক েখয়াল রাখুন: do-not-reply@maimovirtualcare.com 

 

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