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 قبل زیارتك  1
على  MyChartلالستعداد، اتبع ھذه الخطوات. تأكد من القیام بذلك قبل یوم واحد على األقل من زیارتك. اتصل بخط دعم  

 ) في أي وقت إذا كنت بحاجة إلى مساعدة.415(-514-6000الرقم 

 

 التطبیقات وانضم إلى اجتماع تجریبي  بتنزیل قم   
  MyChartو Zoom Cloud Meetingsقم بتنزیل التطبیقات   •

جھازك. یمكنك العثور على ھذه التطبیقات من متجر أبل   على
App Store  .(أندروید) (آي فون) أومتجر جوجل بالي 

بمجرد تثبیت التطبیقات، انضم إلى اجتماع تجریبي   •
 sthttps://zoom.us/teعلى

 لالنضمام.   Joinاضغط على الزر   •

 أدخل اسمك األول واألخیر إذا ُطلب منك ذلك.  •

بالوصول إلى الكامیرا  Zoomتأكد من السماح لتطبیق    •
 . في جھازك والمیكروفون

 لالنضمام إلى الفیدیو.   Join with Videoاضغط على    •

•   

 اختبر الصوت / الفیدیو في جھازك    
 

 ستظھر نافذة فیھا خیارات خاصة باتصالك الصوتي.   •

 Wifi or Cellular Dataاختر   •

إذا لم یبدأ الفیدیو في جھازك تلقائیًا، اضغط على رمز الكامیرا    •
 في الزاویة الیسرى السفلیة. 

اتصالك یكون ناجًحا عندما ترى نفسك في الشاشة. ھذا مجرد   •
 ص آخر. اجتماع تجریبي، لذلك لن ینضم إلیك أي شخ

في الزاویة الیمنى    Leave، اضغط على ي التجریباالجتماع إلنھاء  •
 العلیا للمغادرة.

 

https://zoom.us/test
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 )eCheck-Inأكمل تسجیل الدخول اإللكتروني (  2
إكمال المھام الضروریة قبل موعد زیارتك. من األفضل القیام بذلك في وقت مبكر من زیارتك.  eCheck-Inیتیح لك 

eCheck-In   أیام قبل تاریخ موعدك.  7متاح لمدة تصل إلى 

 

 

وقم   https://www.ucsfhealth.org/mychartاذھب إلى   •
 بتسجیل الدخول.

 

 

 

 

 )Visitsاضغط على زیارات (  •

 

 

 

 

 

واتبع التعلیمات  eCheck-Inابحث عن زیارتك، ثم اضغط على  •
 التي تظھر على الشاشة إلكمال مھام تسجیل الدخول. 

 

 التعلیمات الكاملة لتسجیل الدخول اإللكتروني متوفرة على  •
https://ucsfmychart.ucsfmedicalcenter.org/ucsfm

in.pdf-US/docs/HelpCenter/eCheck-ychart/en 

 

 
 

 

https://www.ucsfhealth.org/mychart
https://ucsfmychart.ucsfmedicalcenter.org/ucsfmychart/en-US/docs/HelpCenter/eCheck-in.pdf
https://ucsfmychart.ucsfmedicalcenter.org/ucsfmychart/en-US/docs/HelpCenter/eCheck-in.pdf
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 في یوم زیارتك  3
 ابحث عن تفاصیل زیارتك 

  سجل الدخول من  •
https://www.ucsfhealth.org/mychart 

 ).Appointmentsاضغط على مواعید ( •

 اعثر على موعدك واضغط علیھ.   •

ترغب بدعوة أحد أفراد األسرة؟ انظر التعلیمات الموجودة في   •
 األسفل عن كیفیة دعوة ضیف إلى موعدك.

 

 ابدأ موعدك 
دقائق على األقل من موعدك، یمكنك االنضمام إلى قائمة   5قبل  •

االنتظار لرؤیة مقدم الخدمة الخاص بك. سیكون لدیك إما زر أو 
 لتضغط علیھ. Zoomرابط 

)، فاضغط علیھ لبدء Begin Visitإذا رأیت زر بدء زیارة ( •
 زیارتك. 

 

إذا كنت ال ترى زًرا، فمرر إلى أسفل.  اضغط على رابط    •
Zoom Meeting  .لبدء زیارتك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أو  

https://www.ucsfhealth.org/mychart
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" continue" أو "allow. اضغط "Zoomسوف یبدأ موعد   •
 لالستمرار.

 

یمكنك أیًضا االنضمام إلى االجتماع باستخدام معرف االجتماع    •
)Meeting ID( إذا تم توفیره. انتقل إلى  

https://ucsf.zoom.us/ واضغط على ،Join a    
Meeting   لالنضمام إلى اجتماع وأدخل معرف االجتماع

 الخاصة بك. الموجود في التعلیمات 

 

سیتم وضعك في غرفة انتظار افتراضیة. یرجى انتظار مقدم   •
 الخدمة الخاص بك لقبولك.

 

  بمجرد أن تصبح في االجتماع، یرجى التأكد من الضغط على  •
Join Audio  وتشغیل الفیدیو بالضغط على زرStart Video  

  لبدء الفیدیو.

 
 

 استمتع بزیارتك!  •

 

 
 

 
 

 

 

 

  

https://ucsf.zoom.us/
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