
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ভার্চ ুয়াল ভভজিট দ্রতু শুরু করার ভির্দুভিকা  

এই নির্দেনিকা আপিার্ক ররাগীর্দর জিয Maimonides-এর িতুি অ্যাপ, 

MaimoCare-এর ব্যব্হার শুরু করর্ত সাহায্য করর্ব্, য্ার্ত আপনি ভারু্েযাল 

নভজজট ও ভারু্েযাল জরুনর রসব্া অ্যার্েস করর্ত পার্রি, আপনি অ্যাপটট 

ডাউির্লাড করর্ত ব্া আপিার কম্পিউটার রের্ক MaimoCare অ্যার্েস করর্ত 

পার্রি৷ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

MaimoCare অ্যার্পর ব্া তানলকাভুজির রের্ে আপিার 

রকার্িা সাহার্য্যর প্রর্যাজি হর্ল, Maimonides-এর 

ভারু্েযাল রকযার সার্পাটে টটর্ের সার্ে রয্াগার্য্াগ করুি:  

718-283-2244 

 نقر هنا لقراءة هذا المحتوى باللغة العربية.

এটট ব্াাংলায পড়র্ত এখার্ি নিক করুি। 

點此閱讀中文版本。 

Klike isit pou li sa a an Kreyòl Ayisyen. 
 לעברית לחץ כאן.

Aby czytać po polsku, proszę kliknąć tutaj. 
Щелкните здесь, чтобы читать на русском языке. 
Haga clic aquí para leer esto en español. 

 اس دستاويز کو اردو ميں پڑهنے کے ليے يہاں کلک کريں۔
.ko'rish uchun shu erni bosing o'zbek tilida Buni 
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সূভর্পত্র 

 
যভদ আপিার ককার্িা ভার্চ ুয়াল ভভজির্টর সময় ভির্াুরণ করা থার্ক:  

 MaimoCare-এর জিয সাইি-আপ করুি  পৃষ্ঠা 3  

 নির্ োনরত ভারু্েযাল নভজজর্ট রয্াগ নদি  পৃষ্ঠা 5 

যভদ আপিার ককার্িা ভার্চ ুয়াল ভভজির্টর সময় ভির্াুরণ করা িা থার্ক:  

 MaimoCare-এ তানলকাভুি রহাি  পৃষ্ঠা 6 
 

আপিার ভভজির্টর িিয প্রস্তুভত ভিষয়ক পরামি:ু  

 একটট সফল ভার্চ ুয়াল ভভজির্টর জিয প্রস্তুনত নিি  পৃষ্ঠা 7 

 আপিার ভভজির্টর আর্ে নকছু সহাযক পদর্ের্পর টাইেলাইি পয্ োর্লার্িা করুি 

 পৃষ্ঠা 8 
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যভদ আপিার ককার্িা ভার্চ ুয়াল ভভজির্টর সময় 

ভির্াুরণ করা থার্ক   
 

আপিার কফার্ি/টযাির্লর্ট MaimoCare -এর িিয  সাইি-আপ করুি 

কম্পিউটার ব্যব্হার করর্ছি?  https://maimocare.org ওর্যব্সাইর্ট য্াি 

এব্াং এই একই র্াপগুর্লা অ্িুসরণ করুি 
 

“Your MaimoCare Virtual Visit: Action Required”  িীষকু 

ইর্মইল পাওয়ার পর যত তাড়াতাভড় সম্ভি এই কািগুর্লা 

সম্পন্ন করার ভিষয়টট ভিজিত করুি 
 

1. আপিার্ক ভারু্েযাল নভজজর্টর জিয আেন্ত্রণ জািার্িা 

ইর্েইর্লর “Get Started” (“শুরু করুি”) ব্া “Get Ready” 

(ততভর ক াি”)  নলাংর্ক নিক করুি৷ 

2. “Register” (“ভিিন্ধি”) অ্াংর্ির তেয পূরণ করুি ও Terms of 

Use (িযি ার্রর িতাুিভল)-রত সম্মনত রদযার ব্ার্ে 

টটকনর্হ্ন নদি, তারপর “Create Account” (“অ্যাকাউন্ট 

ততভর করুি”) অ্পির্ি নিক করুি৷ আপিার জির্ি “We 

need to verify your email address.” (“আোর্দর আপিার 

ইর্েইল টিকািা য্ার্াই করর্ত হর্ব্।”) রলখাটট রদখার্িা হর্ব্৷  

3.  য্ার্াইকরণ নলাংর্কর জিয আপিার ইর্েইল রর্ক করুি এব্াং 

“Verify Email Address” (“ইর্মইল টিকািা যার্াই করুি”)-

এ নিক করুি 

4. একটট পাসওযাডে নলখুি ও একটট নিরাপত্তা প্রশ্ন নিব্ োর্ি 

করুি, তারপর “Continue to Security Settings” (“ভিরাপত্তা 

কসটটিংর্স যাি”) অ্পির্ি নিক করুি  

5. ব্াড়নত নিরাপত্তার জিয একটট নব্কল্প রব্র্ছ নিি৷  “Setup” 

(“কসটআপ”)-এ নিক কর্র রটেট রের্সজ ব্া ভর্যস কর্লর 

অ্পিিটট রব্র্ছ নিি৷ আপিার নিব্ োনর্ত অ্পির্ির উপর 

নভনত্ত কর্র, আপনি নিজিতকরণ রকাড সহ একটট রটেট 

রের্সজ ব্া ভর্যস কল পার্ব্ি।  রকাডটট নলখুি ও “Verify” 

(“যার্াই করুি”)-এ নিক করুি 
  

1 

Get Started or 

Get Ready 

শুরু করুি িা 

প্রস্তুত ক াি 

Create Account 

অ্যাকাউন্ট ততভর করুি 

2 

3 

Verify email Address 

ইর্মইল টিকািা যার্াই করুি 

Continue to Security Settings 

ভিরাপত্তা কসটটিংর্স যাি 

4 

Setup 

কসটআপ 

5 

Verify 

যার্াই করুি 

https://maimocare.org/
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6. আেরা আপিার্ক এখি “Sign In” (“সাইি-ইি”) করার 

পরােি ে নদজি য্ার্ত আপনি আপিার নভজজর্টর জিয প্রস্তুত 

োর্কি।  

7. য্নদ আপনি সাইি-ইি করার সেয আপিার জির্ির িীর্ষ ে 

হলুদ ব্ার্র “Verify yourself” (“ভির্ির্ক যার্াই করুি”) 

রদখর্ত পাি, তাহর্ল “Verify Now” (“এখি যার্াই করুি”)-

এ নিক করুি ও কর্যকটট রছাট প্রর্শ্নর উত্তর নদি।  আপনি 

এই প্রশ্নগুর্লার উত্তর রদযার পর, একটট রের্সজ রদখর্ত 

পার্ব্ি রয্টটর্ত রলখা আর্ছ “Verification Successful!” 

(“যার্াইকরণ সফল  র্য়র্ে!”)   

 

 

 

   

Sign In 

সাইি-ইি 

6 

7 

Verify Now 

এখি যার্াই করুি 
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ভির্াুভরত ভার্চ ুয়াল ভভজির্ট কযাে ভদি 

আপিার কমািাইল ভিভাইর্স MaimoCare অ্যাপটট খুলুি ও সাইি-ইি 

করুি। আপিার  ভার্চ ুয়াল ভভজির্টর 10-15 ভমভিট আর্ে কযাে 

কদওয়ার ভিষয়টট ভিজিত করুি৷ 
 

কম্পিউটার ব্যব্হার করর্ছি?  maimocare.org ওর্যব্সাইর্ট য্াি এব্াং এই একই 

র্াপগুর্লা অ্িুসরণ করুি 

1. “Virtual Care” (“ভার্চ ুয়াল ককয়ার”)-এ নিক করুি৷ আপিার 

অ্যাপর্যন্টর্েন্ট “Your Upcoming Virtual Visits” (“আপিার 

আসন্ন ভার্চ ুয়াল ভভজিট”)-এর অ্র্ীর্ি রদখার্িা উনর্ত৷ নভজজর্ট 

রয্াগ নদর্ত “Check In” (“কর্ক-ইি”)-এ নিক করুি৷ 

2. আপিার Phone Number (কফাি িম্বর) নলখুি৷ আপনি 

অ্ভতভথর্দর ইর্েইল টিকািা নলর্খ তার্দরর্ক আমন্ত্রণ িািার্ত 

পার্রি (Invite Guests); “Continue” (“এভের্য় যাি”)-এ নিক 

করুি   

3. “What would you like to discuss today?” (“আপভি আি ককাি 

ভিষর্য় আর্লার্িা করর্ত র্াি?”)-এর উত্তর ভদি৷ আপিার 

নর্নকৎসার ইনতহাস রিযার করর্ত ও রগাপিীযতার 

অ্িুিীলিগুর্লা গ্রহর্ণর স্বীকৃনত নদর্ত রর্কব্েগুর্লার্ত নিক 

করুি এব্াং “Continue” (“এভের্য় যাি”)-এ নিক করুি।  

4. Set Up Your Video and Audio (আপিার ভভভিও ও অ্ভিও 

কসটআপ করুি)৷ সব্নকছু কাজ করর্ছ তা নিজিত করার পর, 

“Continue” (“এভের্য় যাি”)-এ নিক করুি 

5. আপনি এখি ভারু্েযাল ওর্যটটাং রুর্ে আর্ছি রয্খার্ি একটট 

নভনডও আপিার্ক সার্ারণ নকছু তেয প্রদাি করর্ব্। আপিার 

কসিা প্রদািকারী িীঘ্রই আপিার ভার্চ ুয়াল ভভজিট শুরু 

করর্িি! 

6. য্নদ আপনি একজি রদাভাষীর জিয অ্িুর্রার্ জানির্য োর্কি, 

তাহর্ল অ্িুগ্রহ কর্র আপিার কদাভাষীর কযাে কদয়ার িিয 

অ্র্পক্ষা করুি।  

আর্রা স ায়ক পরামর্িরু িিয, পৃষ্ঠা 7-এ “Preparing for a Successful 

Virtual Visit” (“একটট সফল ভার্চ ুয়াল ভভজির্টর িিয প্রস্তুভত কিয়া”) 

কদখুি। 

  

Check-in 

কর্ক-ইি 

3 

Continue 

এভের্য় যাি 

কাভরেভর পরামি:ু কমািাইল কিটওয়ার্করু পভরির্ত ু

একটট ওয়াই-ফাই কিটওয়াক ুিযি ার কর্র আপিার 

ভভজির্ট কযাে ভদি।  

একটট িজিিালী ওয়াইফাই সিংর্কত একটট মসৃণ 

ভভজিট সক্ষম করর্ি। 

 

4 

5 

2 

Virtual Care 

ভার্চ ুয়াল ককয়ার 

1 

https://maimocare.org/
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যভদ আপিার ককার্িা ভার্চ ুয়াল ভভজির্টর সময় ভির্াুরণ করা িা থার্ক 
 

িতচি অ্যাপটট িাউির্লাি করর্ত আপিার স্মাটুর্ফার্ির 

কযার্মরা ভদর্য় QR ককািটট স্ক্যাি করুি অ্থিা আমার্দর 

ওর্য়িসাইর্ট যাি 

 

 

 

 

 

 

অ্েব্া একটট কম্পিউটার রের্ক এখার্ি সাইি-আপ করুি: MaimoCare.org 

  

https://maimo.org/maimocare
https://www.maimocare.org/
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একটট সফল ভার্চ ুয়াল ভভজির্টর িিয প্রস্তুভত কিয়া 
 

 সেযের্তা রয্াগ নদি 

 সেয নির্ োরণ কর্র রাখা ভারু্েযাল নভজজর্টর জিয, আপিার আেন্ত্রর্ণর জিয আপিার ইর্েইল 

রর্ক করুি 

 আপিার ভারু্েযাল নভজজর্টর 10-15 নেনিট আর্গ Maimonides Virtual Care অ্যাপ খুলুি অ্েব্া 

আপিার্ক আেন্ত্রণ জািার্িা ইর্েইল রের্ক “Get Started” (“শুরু করুি”) নলাংর্ক নিক করুি। 

 ইন্টারর্ির্টর সার্ে সাংয্ুি রহাি 

 কল করার আর্গ আপিার কম্পিউটার ব্া রোব্াইল নডভাইসর্ক ওযাই-ফাই এর সার্ে সাংযু্ি 

করুি 

 আর্গই আপিার ইন্টারর্িট সাংর্য্াগ রর্ক কর্র নিি 

 নসগিাল য্ত িজিিালী হর্ব্ নভজজট তত সাব্লীল হর্ব্  

 আপিার সাউন্ড রর্ক করুি 

 আপিার কম্পিউটার অ্েব্া রফাি/টযাব্র্লট নেউট (রেৌি) করা রিই তা রর্ক করুি, এব্াং 

প্রর্যাজি অ্িুয্াযী ভনলউে সেন্বয কর্র নিি 

 োইর্রার্ফাি সহ রহডর্ফাি ব্া ইযারব্াড ব্যব্হার করর্ল তা আপিার ডািার্রর কো রিািার্ক 

আর্রা সহজ করর্ত পার্র এব্াং রগাপিীযতা ব্াড়ার্ত পার্র 

 আপিার লাইট সেন্বয করুি 

 জািালা নদর্য আসা অ্র্িক রব্নি রর্াখ র্া াঁর্ার্িা আর্লা ছাড়া পয্ োপ্ত আর্লা রর্যর্ছ তা নিজিত 

করুি 

 ভারু্েযাল নভজজর্টর রের্ে োোর উপর্র আর্লা োকর্ল সব্র্র্র্য ভার্লা হয 

 আপিার কযার্েরা পরীো করুি 

 আপিার কযার্েরা (এটট আপিার স্মাটের্ফািও হর্ত পার্র) রর্াখ ব্রাব্র আিুোনিক 2 ফুট দরূর্ে 

রাখুি 

 য্নদ আপিার রোব্াইল নডভাইস ব্যব্হার কর্র সাংর্য্াগ কর্রি, তাহর্ল রসটট খাড়াভার্ব্ আটর্ক 

রাখার ব্যব্স্থা করুি য্ার্ত আপিার নভজজর্টর সেয আপিার্ক রসটট র্র্র রাখর্ত িা হয 

 একটট িীরব্ জাযগা খুাঁর্জ নিি 

 একটট িীরব্, ব্যজিগত জাযগা খুাঁর্জ নিি রয্খার্ি রকউ আপিার কার্জ ব্যাঘাত ঘটার্ব্ িা 

 আপিার ডািার্রর আপিার রেনডর্কল ইনতহাস নির্য আর্লার্িা করার এব্াং আপিার স্বাস্থয 

সির্কে সাংর্ব্দিিীল প্রশ্ন জজর্েস করার প্রর্যাজি হর্ত পার্র 

 আপিার পরীোর জিয প্রস্তুনত নিি 

 য্নদ আপিার কার্ছ োর্ে োনেটার, আপিার হাটে ররট পনরোপ করর্ত পার্র এেি প্রযু্জি (রয্েি 

স্মাটে ওযার্), পালস অ্জেনেটার, অ্েব্া গ্লুর্কাজ েনিটর োর্ক, তাহর্ল রসটট কার্ছ রাখুি এব্াং 

আপিার ডািারর্ক জািাি 

 আপিার ডািার তলর্পর্টর ব্যো েূলযাযি করা, ের্কর অ্ব্স্থা রদখা, অ্েব্া আপিার শ্বাস-

প্রশ্বাস পয্ ের্ব্েণ করা, ইতযানদ পদর্ের্পর োর্যর্ে আপিার্ক নির্দেিিা নদর্ত পার্রি 

 য্নদ আপনি রকার্িা ররাগীর্ক সহাযতাকারী ব্াব্া-ো অ্েব্া অ্নভভাব্ক হি, তাহর্ল নভজজর্টর 

সেয ডািার্রর রদখা ও রিািার জিয ররাগীর্ক অ্ব্িযই উপনস্থত োকর্ত হর্ব্ 

 স্পষ্টভার্ব্ রয্াগার্য্াগ করুি 

 আপিার ডািার অ্িয রকার্িা নির্দেিিা িা নদর্ল আপিার নভজজর্টর সেয র্ীর্র ও স্পষ্টভার্ব্ 

কো ব্লুি এব্াং িড়ার্ড়া সীনেত রাখুি 

 আপিার লেণসেূর্হর, আর্গ রের্ক নব্দযোি রয্র্কার্িা অ্ব্স্থার, এব্াং ব্তেোি ওষুর্গুর্লার 

তানলকা হার্তর কার্ছ রাখুি 
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1 সপ্তা আর্ে

•য্নদ আপনি ইর্তাের্র্য িা কর্র োর্কি, তাহর্ল আপিার ইর্েইর্লর আেন্ত্রণপর্ে

োকা নলাংকটট ব্যব্হার কর্র MaimoCare-এর জিয সাইি-আপ করুি

•নলাংকটট ব্যব্হার কর্র, আপিার ভারু্েযাল নভজজর্টর সটিক তানরখ ও সেয রপর্যর্ছি

নকিা তা নিতীযব্ার রর্ক করুি এব্াং আপিার কযার্লন্ডার্র একটট রিাট রয্াগ করুি

5 ভদিআর্ে

•আপিার ভারু্েযাল নভজজর্টর আর্গ রয্র্কার্িা তেয পূরণ করার জিয নরোইন্ডার

ইর্েইল পাওযার নদর্ক রখযাল রাখুি আপিার ভারু্েযাল নভজজর্টর 5 নদি আর্গ এই

ইর্েইল পািার্িা হর্ব্

1 ভদিআর্ে

•আপিার ভারু্েযাল নভজজর্টর 1 নদি আর্গ পািার্িা একটট রূ্ড়ান্ত নরোইন্ডার ইর্েইর্লর

নদর্ক রখযাল রাখুি

•আপিার লেণসেূর্হর, আর্গ রের্ক নব্দযোি রয্র্কার্িা অ্ব্স্থার, ও ব্তেোি

ওষুর্গুর্লার, এব্াং আপিার স্বার্স্থযর অ্ব্স্থা সির্কে অ্ন্তদৃেটষ্ট লাভ করর্ত আপিার

রসব্া প্রদািকারীর্ক সাহায্য করর্ত পার্র এেি অ্িয রয্র্কার্িা নকছুর একটট তানলকা

ততনর করুি

•আপিার নভজজর্টর সেয ব্যব্হার্রর জিয আপিার ভারু্েযাল নভজজর্টর রের্ে

প্রর্যাজি হর্ত পার্র এেি প্রয্ুজি লভয রর্যর্ছ তা নিজিত করুি
30 ভমভিটআর্ে

•য্নদ আপনি রটেট নরোইন্ডার পাওযার জিয তানলকাভুি হর্য োর্কি, তাহর্ল

আপিার ভারু্েযাল নভজজর্টর নির্ োনরত সের্যর আর্গ একটট রটেট রের্সজ নরোইন্ডার

পাওযার নদর্ক রখযাল রাখুি

10-15 ভমভিটআর্ে

•একটট কানরগনর পরীো সিন্ন করুি! আপিার সাউন্ড, আর্লার ব্যব্স্থা, ও কযার্েরা

একটট সাব্লীল নভজজট পনরর্ালিায সাহায্য করর্ব্ তা নিজিত করুি। এখি আপিার

নডভাইসগুর্লা পরীো করর্ত এখার্ি নিক করুি

•আপিার ভারু্েযাল নভজজর্টর জিয অ্নতনরি আর য্া নকছু প্রর্যাজি হর্ত পার্র

রসগুর্লা প্রস্তুত রাখুি

আপিার পরব্তী ভারু্েযাল নভজজর্টর আর্গ সহাযক পদর্েপসেূহ 

    নির্র্র ইর্েইল টিকািা রের্ক পািার্িা ইর্েইল পাওযার নদর্ক রখযাল রাখুি: do-not-reply@maimolcare.com 
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