
 
 

 2022یونیو،  9التحدیث: تاریخ 

 االنضمام إلى
 KidCare Anywhere موعد

إلیك عبر البرید اإللكتروني أو الرسالة  دقیقة من موعدك المحجوز عبر الطب عن بعد، انقر على الرابط المرسل 15قبل  .1
 النصیة.

  بمجرد بدء الزیارة. للموفر دعوة شخص آخریمكن لشخص واحد فقط االتصال بالزیارة باستخدام ھذا الرابط. یمكن 

 

 " واتبع تعلیمات التنزیل.Download Appإذا لم تكن قد قمت بتنزیل التطبیق، فانقر على الزر " .2
 " إذا كنت قد قمت بالفعل بتنزیل التطبیق، فانقر على الزرOpen App." 
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 تنزیل التطبیق

 
 انقر على الزر 

"Download App." 
" لتنزیل Installانقر على الزر " 

تطبیق 
Teladoc Health Patient. 

بعد تنزیل التطبیق، ارجع إلى  
النصیة أو رسالة  الرسالة

اإللكتروني وانقر على رابط  البرید
 الموعد.

 
 
 
 
 

 
 
 

سیطلب التطبیق الوصول اللتقاط الصور 
 وتسجیل الفیدیو. انقر على 

"While Using the App." 
شاشة  تصل إلى اتبع التعلیمات حتى

"Check In." 
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 ".Check Inانقر على " . 3

 
 ".Confirmراجع معلومات طفلك وانقر على " .4

 
" Proceedالتطبیق اتصالك باإلنترنت والكامیرا. یجب أن تكون قادًرا على رؤیة نفسك على الشاشة. انقر على "سیختبر  . 5

 عند االنتھاء من االختبار.
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 سیتم وضعك في غرفة انتظار افتراضیة. سینضم الموفر إلیك في وقت زیارتك بعد مراجعة معلوماتك. . 6
 أو تغادره إال بعد انتھاء زیارتك. ال تصغر التطبیق 

 
 التعلیمات الخاصة بفترة أثناء المكالمة

 الكامیرا والمیكروفون 

o .تأكد من تشغیل الكامیرا والمیكروفون. انقر على الزر لتشغیلھا وإیقاف تشغیلھا 

  تشغیل  

  إیقاف تشغیل 

o :لالنتقال إلى الكامیرا األمامیة 

 في أسفل الشاشة أثناء الزیارة.انقر على قائمة النقاط الثالثة  .1

 

 ".Switch Cameraانقر على " .2
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 " یمكنك إرسال رسالة دردشة إلى الموفر الخاص بك أثناء الزیارة. انقر على زرChat.لفتح الدردشة " 

o " اكتب رسالتك وانقر علىSend." 

 
 
 

 " إلنھاء الزیارة، انقر على الزرEnd Call." 
o االنتھاء، یمكنك النقر على االرتباط من رسالة البرید اإللكتروني أو الرسالة النصیة  إذا قمت بإنھاء المكالمة قبل

 دقائق من إنھاء الزیارة. 5وتسجیل الدخول مرة أخرى. لن یعمل ذلك إال في غضون 

 
 
 
 

 استكشاف المشكالت وحلھا
o .أواجھ مشكالت في الكامیرا أو المیكروفون 

 اإلرشادات للوصول إلى إعدادات أذونات المیكروفون والكامیرا.إذا تم تنزیل التطبیق، فاتبع ھذه 

 ".Settingsافتح " . 1
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 " وانقر علیھ لفتح إعدادات التطبیق.Appsابحث عن " . 2

 

 وانقر علیھ لفتح إعدادات التطبیق. Teladoc Health Patientابحث عن تطبیق  .3

 

 "Permissionsانقر على " .4
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 ھذه القائمة ما یتم السماح بھ وما یتم رفضھ.ستُظھر لك  .5

 

 " إذا كان المیكروفون والكامیرا ضمنDenied.فانقر علیھما لتعدیل اإلعدادات ،" 

 

 " انقر علىAllow only while using the app.للسماح باستخدام المیكروفون والكامیرا في التطبیق " 

 
 

o .ال یمكنني العثور على رابط زیارتي 

  قبل وقت زیارتك. إرسال الرابط إلى عنوان بریدك اإللكتروني وھاتفك عدة مراتیتم 
o  ساعة من الموعد 24قبل 
o  دقیقة من الموعد 15قبل 
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 .یمكن لشخص واحد فقط االتصال بالزیارة باستخدام ھذا الرابط. یمكن للموفر دعوة شخص آخر بمجرد بدء الزیارة 

 " ابحث عنVisitnow أو رسائل البرید اإللكتروني لدیك" في الرسائل النصیة 
o ) تأكد من التحقق من مجلدات "البرید اإللكتروني العشوائيJunk أو "البرید اإللكتروني غیر المرغوب فیھ "(

)Spam"( 

 

 
 
 

 7895-302 (816)للحصول على الدعم الفني، اتصل على الرقم 

 3700-234 (816)لتغییر موعدك، اتصل على الرقم 


	التعليمات الخاصة بفترة أثناء المكالمة
	استكشاف المشكلات وحلها

