
myVirtualCare ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਤੁਹਾਨੂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਲੰਕ ਵਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਇੱਕ ਯੋਗ 
ਬਰਾੳਸ਼ਰ (browser) ਨੂੰ ਖੋਲੋ (ਹੇਠਾ ਂਵਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਿੇਖੋ), ਵਿਰ ਵਲੰਕ ਨੰੁ ਿੇਖ 
ਕੇ ਅਤੇ ਿੱਸੇ ਕਿਮਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਵਨਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। 

1. ਆਪਣੇ ਿੇਰਿੇ ਿਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂਿਾਲੀ ਸੂਚੀ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 
ਭੂਵਮਕਾ ਿੀ ਪਵਹਚਾਣ ਕਰੋ। 

2. Next ਬਟਨ ਨੂੰ ਿਬਾਓ

ਆਡਿਓ ਅਤੇ ਡਿਡਿਓ ਟੈਸਟ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਖੁਿਬਖੁਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਡਓ ਅਤੇ 
ਵਿਵਡਓ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੇਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

1.  Audio Settings ਿੀ ਹੈਠਾ ਂਿਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਹੇਤੇ 
ਮਾਇਕਰੋਿੋਨ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰੋ  

2.  Test Microphone ਬਟਨ ਨੂੰ ਿਬਾਓ, ਕੁੱਝ ਕਹੋ ਅਤੇ 
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ।

3.  Video Settings ਿੀ ਹੇਠਾ ਂਿਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਹੇਤੇ 
Camera ਿੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, Test Video ਬਟਨ ਨੂੰ ਿਬਾਓ

4. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਿੀ ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਡਓ ਵਿਸੇਗਾ।

5.  ਜਿੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਿੇ ਤਾ ਂNext ਬਟਨ ਨੂੰ ਿਬਾਓ।

6.  ਆਪਣੇ ਆਵਡਓ ਅਤੇ ਵਿਵਡਓ ਿੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿਾ ਵਨਰੀਖਣ ਕਰੋ 
ਅਤੇ Finish  ਬਟਨ ਨੂੰ ਿਬਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਨੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ 
ਯੰਤਰ ਿੀ ਪਰੀਵਖਆ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿੇਖੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 
ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾ ਂਿਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ 
ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਿਾ ਪ੍ਿਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ।

 

ਸੰਕੇਤ

myVirtualCare ਨਾਲ ਸਿਲ ਜੁੜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਟੰਰਨੈਟ ਿੀ 
ਰਿਤਾਰ, ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਬਰਾਊਸਰ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਅਪਲੋਡ 
ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਿੀ ਰਿਤਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1Mbps ਲੋੜੀਂਿੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਤਾਰ ਨੂੰ www.speedtest.net ਅਤੇ 
ਬਰਾਊਸਰ ਿੀ ਰਿਤਾਰ ਨੂੰ www.whatismybrowser.com 
‘ਤੇ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ  
www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/
pdf_file/0018/630252/MyVirtualCare-
Recommended-System-Requirements.pdf

ਇਸ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਵਮੰਟ ਿੀ ਵਿਵਡਓ ਕਾਲ ਲਈ ਡਾਟਾ ਿੀ 
ਿਰਤੋਂ 80MB ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਡਓ ਕਾਲ ਲਈ 10MB।

ਬਰਾਊਸਰ ਿੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

Apple Safari ਰੂਪਾਤਂਰ 11.1.ਜਾ ਂਨਿਾਂ

Google Chrome ਰੂਪਾਤਂਰ 80+

Mozilla Firefox ਰੂਪਾਤਂਰ 60+

Microsoft Edge ਰੂਪਾਤਂਰ 80+

ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ (guide)
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ਵਮਲਣ ਿੇ ਸਮੇਂ ਿੀ ਵਲੰਕ 

ਕਵਲਵਨਕ ਿਾ ਨਾਮ 

ਕਵਲਵਨਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ  
ਕਰਨ ਿਾ ਨੰਬਰ 
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ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ

ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕਰੋਿੋਨ ਨੂੰ ਬੰਿ ਕਰ ਸਕਿੇ 
ਹੋ। 

ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ Chat Window ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਬਾਅਿ ਆਪਣੇ 
ਕੀਬੋਰਡ ‘ਤੇ Enter ਜਾ ਂSend ਿਾਲਾ ਬਟਨ ਿਬਾ ਕੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰ 
ਸਕਿੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਗਲਬਾਤ ਿੀ ਬਾਰੀ (chat window).ਿੁਆਰਾ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ ਅਤੇ 
ਿੋਟੋਆ ਂਿੀ ਭੇਜ ਸਕਿੇ ਹੋ। 

1. Paper clip ਿਾਲੀ ਤਸਿੀਰ ਨੂੰ ਿਬਾਓ।

2.  Choose file to upload ਿਾਲੇ ਬਟਨ ਨੰ ਿਬਾਓ ਅਤੇ ਵਿਰ 
Finish ਬਟਨ ਨੂੰ ਿਬਾਓ।

 

ਰਾਏ ਦਾ ਅੰਤ  

ਤੁਹਾਡਾ ਵਮਲਣ ਿਾ ਸਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਿੋਨ ਿੇ Call 
Control ਿਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਿਬਾਓ ਵਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਵਡਓ ਸਕਰੀਨ ਿੇ 
ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਿਾ ਹੈ। 

1. Yes ਬਟਨ ਨੂੰ ਿਬਾਓ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਮਲਣ ਿੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਜਹਾ ਸਰਿੇਖਣ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਿੀ ਪ੍ਤੀਪੁਸ਼ਟੀ 
ਲਈ ਧੰਨਿਾਿੀ ਹਾ।ਂ 

7.  ਆਪਣਾ ਵਮਲਣ ਿਾ ਸਮਾ ਂਿਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਕਲੀਨੀਸ਼ਨ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।    

  ਸੰਭਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਿਾਲ ਿੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ

 

8. ਇਹ ਵਨਯੰਤਰਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਕਰੀਨ ਿੀ ਬਾਰੀ ਹੇਠਾ ਂਛੁਪ ਜਾਣਗੇ 
ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਖਾਈ ਿੇਣਗੇ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ (ਮਾਊਸ 
ਨੂੰ ਵਹਲਾਉਣ/ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ)

 

ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਡਨਯੰਤਰਣ (controls)

ਇਹ ਵਨਯੰਤਰਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਕਵਰਨ ਿੀ ਬਾਰੀ ਹੇਠਾ ਂਛੁਪ ਜਾਣਗੇ 
ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਖਾਈ ਿੇਣਗੇ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ (ਮਾਊਸ ਨੂੰ 
ਵਹਲਾਉਣ/ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ) 
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