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 Virtual Health الصحة االفتراضیة
 التواصل من المنزل باستخدام 

 
إمكانیة رؤیة األعضاء في فریق  الصحة االفتراضیةتتیح لك أدوات 

الرعایة الصحیة المتابع لحالتك وسماعھم والتحدث إلیھم وأنت جالس 
 في منزلك. 

یمكنك استخدام ھاتف ذكي أو جھاز لوحي أو جھاز كمبیوتر 
 . شخصي مزود بكامیرا ویب ومیكروفون

یجب أن تكون قادًرا على االتصال باإلنترنت باستخدام كبل أو شبكة 
Wi-Fi  أو قمر صناعي أو بیانات الشبكات الخلویة. وأنت المسؤول

 عن سداد التكالیف المتعلقة بھذا االتصال.

 

 …باستخدام الصحة االفتراضیة، یمكنك
Using virtual health, you can… 

 مقدمي الرعایة الصحیة والخدمات.إلى   الوصول 
 من الرعایة الصحیة المتابع لحالتك مقدم  العمل بالتعاون مع

 منزلك لوضع خطة رعایتك.

 
قد یشمل مقدم الرعایة الصحیة المتابع لحالتك طبیب العائلة، أو 
ممرضة ممارسة، أو أخصائي التغذیة، أو المعالج الطبیعي، أو 

المعالج المھني، أو تقني المعالجة التنفسیة، أو أخصائي اجتماعي أو 
طبیب  اختصاصي (على سبیل المثال طبیب قلب أو طبیب كلى أو

  نفسي).

 ZOOM Problems connecting toلدیك مشاكل في االتصال بـ 

 1-844-442-4433 اتصل بالدعم التقني على 
 م 7:00ص إلى  7:00أیام اإلثنین إلى الجمعة من الساعة 

 م 2:00ص إلى  10:00أیام السبت من الساعة 

 حول زیارات الصحة االفتراضیة
 About Virtual Health Visits 

سیطلب منك مقدم الرعایة الصحیة المتابع لحالتك عنوان بریدك  •
 اإللكتروني ورقم ھاتفك. 

یتیح لھ ھذا األمر أن یرسل لك التعلیمات بالبرید اإللكتروني أو 
عبر رسالة نصیة حول كیفیة االنضمام إلى زیارة الصحة 

االفتراضیة من جھازك اإللكتروني الشخصي. وقد یتضمن األمر 
 ال دعوة لعقد "اجتماع".أیًضا إرس

تحقق من بریدك اإللكتروني عبر جھاز الكمبیوتر أو ھاتفك، وال تنس  •
مجلد البرید غیر الھام للتأكد من الحصول على معلومات االنضمام 

 (والدعوة). 
 إذا لم یصلك أي شيء، تواصل مع مقدم الرعایة الصحیة.

البرید قم بتأكید موعد االجتماع من خالل الرد على رسالة  •
 اإللكتروني أو الرسالة النصیة. وحدد الموعد في التقویم لدیك.

یمكنك اعتبار زیارات الصحة االفتراضیة بمثابة موعد منتظم  •
لمقابلة مقدم الرعایة الصحیة المتابع لحالتك. حیث ستتمكن من رؤیة 

مقدم الرعایة الصحیة وسماعھ والتحدث معھ. وسیكون قادًرا على 
 التحدث معك.  رؤیتك وسماعك و

 تحدث بشكل طبیعي وواضح. ال یلزمك رفع صوتك أو الصراخ. •

یمكن أن یرافقك أحد أعضاء العائلة أو صدیق، حینما یكون ذلك  •
 مالئًما. ویرجى التعریف بھم في بدایة الزیارة. 

قد ال تعمل التكنولوجیا أحیانًا. سنحاول الحیلولة دون ذلك. وعند  •
 یب موعد آخر.وجود مشكلة، سنحرص على ترت

إذا شعرت أن زیارة الصحة االفتراضیة ال تلبي احتیاجاتك، یمكنك  •
إیقافھا في أي وقت. وتحدید موعد شخصي أو ھاتفي في وقت 

 الحق.  

Arabic 

Connecting From Home Using 
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 كم تطول زیارة الصحة االفتراضیة؟
How long is a Virtual Health visit? 

مدة كل زیارة من زیارات الصحة االفتراضیة. ویعتمد ذلك  تختلف
 على حالتك الصحیة واحتیاجات الرعایة الخاصة بك.

ھل ال یزال بإمكاني مقابلة مقدم الرعایة الصحیة المتابع 
 لحالتي شخصیًا؟

Can I still meet with my healthcare provider in person? 
 نعم، فزیارة الصحة االفتراضیة اختیاریة.  

إذا كنت تفضل، یمكنك تحدید موعد شخصي. 
وقد یستغرق ترتیب المواعید الشخصیة وقتًا 

أطول. وقد یستلزم األمر السفر إلجراء 
الموعد. 

 كیف یمكنني طلب زیارة صحة افتراضیة؟
How do I ask for a Virtual Health visit? 

یمكنك سؤال مقدم الرعایة الصحیة المتابع لحالتك عن مدى إمكانیة 
القیام بزیارات الصحة االفتراضیة ومدى مالءمتھا كجزء من 

 التخطیط للرعایة الُمقدمة إلیك. 
وإذا كانت متاحة ومالئمة، فإن مقدم الرعایة 

الصحیة لدیك سیرتب موعدًا إلجراء أول 
 زیارة صحة افتراضیة من أجلك. 

 التعلیقات 
Your comments 

 یسعدنا تلقي تعلیقاتكم.
یرجى االستفسار من مقدم الرعایة الصحیة لدیك عن إكمال استطالع 

 الرضا.
 

  قبل زیارة الصحة االفتراضیة باستخدام تطبیق
Before your Virtual Health Visit using  

 اختر الجھاز الذي تود استخدامھ. 
ویفضل استخدام ھاتف ذكي أو جھاز لوحي. حیث إن أجھزة 

سطح المكتب والمحمولة تحتاج إلى وجود كامیرا ویب كمبیوتر 
 ومیكروفون ومكبرات صوت.

ھي القیام بذلك عند االنضمام  ZOOMأسھل طریقة لتنزیل تطبیق 
إلى "اجتماعك" األول. ویمكنك، إذا أردت، القیام بذلك یدویًا في 

 وقت مسبق.

، فھو ال یحتفظ بأي من ZOOMإذا كنت قلقًا من تنزیل تطبیق 
 معلوماتك الشخصیة. إنھ أداة للتواصل معك فقط. 

 للھواتف الذكیة واألجھزة اللوحیة
For Smartphones and Tablets 

 قبل االجتماع:  ZOOM Cloud Meetingsلتنزیل تطبیق  •
 أو أع�.  iOS 8.0�لزم : Apple iOSنظام 

apps.apple.com 
  

 
 أو أع�.  Android 5.0�لزم : Androidنظام 

play.google.com  

 والمحمولةألجھزة كمبیوتر سطح المكتب 
For desktop and laptop computers 

أو  Firefoxأو  Safariأو  Google Chromeاستخدم متصفح 
Edge . ال تستخدم متصفحInternet Explorer! 

 للتنزیل عند االنضمام إلى أي زیارة افتراضیة ألول مرة:
(انضمام إلى اجتماع  Join ZOOM Meetingانقر على  •

ZOOM(  واتبع المطالبات لتنزیل تطبیقZoom .وتشغیلھ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :www.zoom.usللتنزیل یدویًا من 
 Download ZOOM، حدد (الموارد) Resourcesأسفل  •

Client  تنزیل عمیل)ZOOM( 
 ZOOM(عمیل  ZOOM Client for Meetingsقم بتنزیل  •

 .لالجتماعات)
 

حھ ضوئیًا، ینتقل بك إلى صفحة الویب (اختصار لمصطلح كود "االستجابة السریعة") ھو نوع من الرمز الشریطي الذي تقوم بمسحھ ضوئیًا باستخدام كامیرا جھازك الذكي. وبمجرد مس QRكود 
ھذه.

https://apps.apple.com/us/app/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
http://www.zoom.us/
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 االنضمام إلى زیارة الصحة االفتراضیة باستخدام تطبیق 

  استلم دعوة زیارة الصحیة االفتراضیة عبر البرید
 اإللكتروني.

  .افتح البرید اإللكتروني على الجھاز الذي ستستخدمھ لحضور الزیارة 
 دقائق. 5وقم بذلك قبل موعد الزیارة المحدد بنحو 

  انقر على الرابط أدناهJoin Zoom Meeting  انضمام إلى اجتماع)Zoom(. 

 

  على أي جھاز لوحي أو ھاتف ذكي
On a smartphone or tablet 

  قد تظھر خانة تسألك عما إذا كنت ترید فتحZoom انقر على .Open .(فتح) 
  .أدخل اسمك 

الذي سیراه مقدم الرعایة حتى یعرف الشخص الذي انضم إلى  االسم(ھذا ھو 
 االجتماع.)

 :انقر Join Meeting  (انضمام إلى االجتماع) أنظمة(Android)
 Continue  (متابعة) أنظمة)iPhone( 
  تسألك عما إذا كنت ترید االتصال بتطبیق  خانةقد تظھرZoom انقر على .

Join .(انضمام) 
 تطلب الوصول إلى الكامیرا والمیكروفون لدیك. خانات تظھر 

 )iPhone(أنظمة (موافق)  Android)  OK(أنظمة (سماح)  Allow   انقر:
  أنظمةiPhone  فقط: تظھر خانة تطلب إرسال إشعارات إلیك. انقر على

Allow .(سماح) 
  .تظھر خانة تسألك عما إذا كنت ترید االنضمام صوتیًا 

(االتصال باستخدام صوت  Call using Internet Audio انقر على
 اإلنترنت).

 على أي جھاز كمبیوتر
On a computer 

  سیطلب منك الكمبیوتر تنزیل تطبیقZoom  ،وتشغیلھ
 إذا لم یكن مثبتًا بالفعل. (راجع القسم السابق)

  قد تظھر خانة تسألك عما إذا كنت ترید فتحZoom .
 (فتح). Openانقر على 

  .أدخل اسمك 
 الذي سیراه مقدم الرعایة حتى یعرف  االسم(ھذا ھو 

 الشخص الذي انضم إلى االجتماع.)
  انقر علىJoin with Computer Audio  االنضمام)

 .باستخدام صوت الكمبیوتر)

 .You are now in your Virtual Visitأنت اآلن مشترك في زیارتك االفتراضیة. 
 .أنت موجود اآلن في غرفة انتظار افتراضیة. انتظر حتى یسمح لك مقدم الرعایة ببدء الزیارة 
  .بمجرد بدء الزیارة، انقر على الشاشة حتى یظھر شریط األدوات السفلي 

(كتم/إلغاء كتم  Mute/Unmuteإذا كان یتعذر علیك رؤیة أو سماع أي شيء، فانقر على الزر 
 الموجود في الجانب األیسر السفلي.(بدء/إیقاف الفیدیو)  Start/Stop Videoو/أو الزر الصوت) 

 اكتمال زیارتك، انقر على  عندLeave Meeting  (مغادرة االجتماع) الموجود في الجانب 
 األیمن السفلي.

 

Joining your Virtual Health Visit using 



 تابع – Zoomالتواصل من المنزل باستخدام  –الصحة االفتراضیة 
Virtual Health – Connecting from Home Using Zoom – continued  

fraserhealth.ca 
 الصحیة.ال تحل ھذه المعلومات محل المشورة التي یقدمھا لك مقدم الرعایة 

Catalogue #266589 (June 2022) Arabic 
To order: patienteduc.fraserhealth.ca 4of  4Page  

 الصحة االفتراضیة: مخاطر استخدام التكنولوجیا 
Virtual Health: Risks of Using Technology 

كیف تتم حمایة خصوصیتي؟ 
How is my privacy protected? 

ھناك مخاطر متعلقة باستخدام ھذا النوع من التكنولوجیا 
 إلرسال معلومات شخصیة. 

لن نقم بإرسال معلومات شخصیة عبر البرید اإللكتروني إال إذا استدعى 
األمر ذلك. وسنبذل كل جھدنا لضمان أنك الوحید الذي ستستلم أي 

% من 100یل التأكد بنسبة معلومات شخصیة نقوم بإرسالھا، ولكن یستح
وجھاً  ھویة الشخص الذي نتواصل معھ خارج نطاق الزیارات الشخصیة

 . لوجھ
حریة المعلومات وحمایة الخصوصیة كن متأكدًا من أننا نلتزم بقانون 

في كل ما یتعلق بزیارات الصحة االفتراضیة  لمقاطعة بریتیش كولومبیا
 الخاصة بك.

ال یُسمح سوى لمقدمي الرعایة الصحیة المشاركین في خطة رعایتك 
 برؤیة معلوماتك الصحیة الشخصیة أو سماعھا. 

 نحن ال نسجل زیارات الصحة االفتراضیة الخاصة بك. 
 .ونطلب منك عدم تسجیلھا كذلك

زیارتك االفتراضیة مؤمنة تماًما (مشفرة). ولكن لألسف، ال یمكننا أن 
الزیارة لن یتم نقلھا خارج كندا. وذلك بسبب طریقة عمل ھذه نضمن أن 

 التكنولوجیا والمكان الذي توجد فیھ الشركة الموفرة للتطبیق.

 ھل ھناك مخاطر للتواصل إلكترونیًا؟
Are there risks to communicating electronically? 

 نعم، ھناك مخاطر لألسف. 
استعراضھا أو تغییرھا أو قد یتم طلب الحصول على معلوماتك أو  •

حذفھا إذا سمحت ألحد برامج الكمبیوتر أو التطبیقات أو األشخاص 
 بالوصول إلى جھازك أو حساب بریدك اإللكتروني.

قد تتعرض معلوماتك للخطر إذا تم تخزینھا على أي جھاز مصاب  •
 بفیروس أو برنامج ضار (برنامج خبیث یتم تثبیتھ عادة دون علمك).

 األخرى اعتراض االتصاالت اإللكترونیة. یمكن للجھات •
للتعرف على المزید حول مدى اھتمامنا بخصوصیة معلوماتك، راجع 

إلنترنت " أسفل "مخاطر استخدام التكنولوجیا" على احمایة معلوماتك"
 عن طریق:

" (أدوات الصحة االفتراضیة) Virtual Health Toolsالبحث عن " -
 fraserhealth.caعلى 

 على الروابط أعالهالنقر  -
 ھذا QRالمسح الضوئي لكود  -

كیف یمكنني حمایة خصوصیتي؟ 
How can I protect my privacy? 

یرجى مالحظة أنھ ال یسعنا التحكم فیما یحدث لمعلوماتك بمجرد 
 تخزینھا:

 على جھازك -
 من جانب مقدم خدمات االتصال عن بُعد -
 بواسطة مقدمي البرامج أو التطبیقات -
التطبیقات األخرى التي قد یكون لھا حق الوصول بواسطة -

 إلى رسائلك
أنت المسؤول عن أمان جھاز الكمبیوتر والجھاز اللوحي والھاتف الذكي 

 وخدمة البرید اإللكتروني لدیك.
 نصائح للمساعدة على حمایة خصوصیتك:

Tips to help protect your privacy: 

  شخصیتك ویرسل حافظ على كلمات مرورك! قد ینتحل أحدھم
 إلینا طلبًا من جھازك أو حساب بریدك اإللكتروني.

  احذف رسائل البرید اإللكتروني والنصوص التي لم تعد بحاجة
 إلیھا.

  قم بتنزیل البرامج والتطبیقات للكمبیوتر من مصادر موثوقة
)Google Play أو ،Apple App Store.( 
  قم بضبط عناصر التحكم في األذون على جھازك حتى ال تتمكن

التطبیقات من الوصول إلى رسائلك النصیة ورسائل بریدك 
 اإللكتروني. 

  قم بتعیین الحدود الخاصة بالمعلومات األخرى التي تسمح
 لتطبیقاتك بالوصول إلیھا.

  عند استخدام شبكاتWi-Fi استخدم شبكة ،Wi-Fi  .مؤمنة
-Wiرسال معلومات شخصیة أثناء استخدام شبكات وحاول عدم إ

Fi .العامة 
  استخدم برامج مضادة للفیروسات على أجھزتك. قم بمسح أجھزتك

 بانتظام بحثًا عن الفیروسات والبرامج الضارة.
  إذا شاركت شاشة الكمبیوتر لدیك مع مقدم الرعایة الصحیة

ال ترید  المتابع لحالتك، فتأكد من عدم قدرتھ على رؤیة أي شيء

 غیر واثق من كیفیة القیام ببعض من ھذه األشیاء؟
Not sure how to do some of these things?  

 ھ إلعداد جھازك حتى یكون مؤمنًا.باطلب المساعدة من شخص تثق 

https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/virtual-health/virtual-health-tools
https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/virtual-health/virtual-health-tools
https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/virtual-health/virtual-health-tools
https://www.fraserhealth.ca/
http://fhpulse/CLINICAL_RESOURCES/VIRTUAL_HEALTH_COVID-19/Pages/facetime_with_patient.aspx

