
الخطوة الرابعة

■  ال تحدد مزود خدمة حتى تكون جاهزًا ملوعدك.

■  بعد التسجيل، سرتى قامئة مبزودي الخدمة املتوفرين. يتوفر 

مزودو الخدمة الذين توجد عىل ميينهم دوائر صفراء وخرضاء 

عند الطلب. ويتوفر جميع مزودي الخدمة املدرجني تحتهم 

عند تحديد موعد فقط. 

■  إذا كنت تريد االطالع عىل امللف التعريفي ملزود الخدمة، 

فانقر عىل مزود الخدمة.

■  لرؤية مزود خدمة عىل الفور، يُرجى تحديد أحد مزودي 

الخدمة الذين توجد عىل ميني صورهم دائرة صفراء أو خرضاء.

IU Health Virtual Visits تطبيق

الخطوة الثانية

 Sign Up   اخرت )التسجيل( يف الزاوية السفلية اليمنى. 

دليل التنزيل والتسجيل

)ُيتبع عىل الجانب الخلفي(

ا لخطوة األوىل

 انتقل إىل متجر التطبيقات* وقم بتنزيل 

.IU Health Virtual Visits

ملحوظة: يوىص باالتصال بشبكة Wi-Fi للتنزيل.

.Google Play عىل متجر Android متوفر أيًضا ألجهزة *

الخطوة الثالثة

 ■  أدخل جميع املعلومات الدميوغرافية املطلوبة وحدد

 Continue )متابعة(.

 ■  إذا كنت جاهزًا لتحديد موعد اآلن، فانتقل إىل

 Step 4 )الخطوة الرابعة(وحدد مزود خدمة. 

■  إذا مل تكن جاهزًا لتحديد موعد اآلن، فانتظر حتى تصبح 

جاهزًا وحدد مزود خدمة.

iuhealth.org/virtualvisits



الخطوة العارشة

■  سينقلك ذلك إىل غرفة االنتظار االفرتاضية. وسيتصل مزود 

الخدمة بك.

■  بعد زيارتك، يُرجى تذكر تقييم تجربتك.

■  إذا كنت تحتاج إىل خطاب للعمل أو املدرسة، فأخرب 

مزود الخدمة أثناء الزيارة.

الخطوة السادسة

عندما تصل إىل الشاشة Get Started )البدء( ستحتاج إىل 

ملء بعض املعلومات.

1.  حدد الشخص املقصود بالزيارة.

2.  أدخل رقم الهاتف الذي ميكن ملزود الخدمة استخدامه 

للمتابعة معك إذا لزم األمر.

3.  قم بدعوة ضيف لالنضامم فعليًا إىل زيارتك )اختياري(.

الخطوة الثامنة

تابع مبلء تاريخك الطبي 

وأدويتك.

الخطوة السابعة

يُرجى املتابعة مللء املعلومات حول زيارتك القادمة.

1.   صف سبب زيارة اليوم.

2.   أضف صورة ملزود الخدمة ملراجعتها قبل الزيارة 

)اختياري(.

3.   أضف األدوية التي يجب عىل مزود الخدمة 

استخدامها إلرسال أي أدوية رضورية.

4.   قم بقبول مامرسات الخصوصية واملوافقة املستنرية.
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الخطوة التاسعة

■  إذا كان لديك رمز قسيمة، فأدخله عىل شاشة الدفع 

وانقر فوق Apply )تطبيق(.

 Add a card إذا لزم دفع مبلغ إضايف، فانقر فوق  ■

)إضافة بطاقة( وأدخل معلوماتك.

■  إذا كان لديك بالفعل بطاقة ائتامن يف ملف، فحدد 

Continue )متابعة(.

هام: إذا كنت تنتظر غرفة رعاية افرتاضية يف إحدى 

عياداتنا، فال تضغط عىل Continue )متابعة( حتى 

تكون داخل الغرفة.
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الخطوة الخامسة

■  بعد اختيار مزود خدمة، تصل إىل صفحة حيث 

ميكنك قراءة معلومات حول مزود الخدمة هذا. 

 ■  للمتابعة لتحديد زيارة معه أو معها، يُرجى اختيار

 I’ll Wait )سأنتظر(.


