র�োগ ীদের জন্য ভ িড িও
পরামর্শে র তথ্য
র�োগ ীদের জন্য একট ি দ্রুত ন ির্দে শ িকা

কেন এট ি চয়ন করবেন?

আপনি যদ ি সামাজিক দূ র ত্ব
মেনে চলেন বা আইসেলেশনে
থাকেন তাহলেও আপনার এখনও
এনএইচএস অ্যাপয়েন্টমেন্ট
থাকতে পারে

আমরা দেখতে পারি আপনি
কেমন আছেন

এট ি আপনার চাপ, সময় এবং অর্থ
সাশ্রয় করতে পারে

একট ি শান্ত, আল�োকিত জায়গা
যেখানে আপনাকে বিরক্ত করা
হবে না

একট ি ভাল ইন্টারনেট সংয�োগ।

কলগুলি নিরাপদ এবং সু র ক্ ষিত

আপন ি ক ী চান

ক্যামেরা এবং মাইক্রোফ�োনে
অন্তর ্নি র ্মিত একট ি চার্জ ড
কম্ পিউটার, ট্যাবলেট বা
স্মার্টফ�োন

তৈরি করেছেন

পরের পৃ ষ্ টায় চলমান
অর্থদাতাগণ

অবদানকার ীগণ

ঠ িক করা হচ্ছে
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আমরা আপনাকে একট ি টেক্সট
মেসেজ রিমাইন্ডার পাঠাতে পারি

আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের আগে
আপনি সফটওয়্যারট ির সাথে
পরিচিত কিনা তা নিশ্ চিত করুন

আপনার পরামর্শ থেকে সর্বাধ িক
সহায়তা পাওয়ার জন্য কল করার
আগে প্রশ্ন বা সমস্যার একট ি
তালিকা তৈরি করুন।
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আমরা আপনাকে আপনার
জন্ম তারিখ এবং ফ�োন নম্বরট ি
নিশ্ চিত করতে বলতে পারি যাতে
যদ ি লাইন কেটে যায় তবে আমরা
আপনাকে কল করতে পারি

আপনার ডাক্তার বা নার্স আপনার
সাথে য�োগ দেবেন বা তারা প্রস্তুত
থাকলে আপনাকে কল করবেন

আপনার ডাক্তার বা নার্সকে হ্যাল�ো
বলু ন বা হাত নাড়ান
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যদ ি সবকিছু ঠ িকঠাক
হয়, তবে কলট ি মু খ�োমু খি
অ্যাপয়েন্টমেন্টের মত�ো মনে হবে

আপনি যদ ি আমাদের কিছু
দেখাতে চান, যেমন ক�োথায় ব্যথা
হচ্ছে তবে আপনি স্ক ্রিন ক্যামেরা
ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারেন

যদ ি কিছু ভু ল হয়ে যায় এবং
আপনার সাথে সংয�োগ কেটে যায়
তবে আমরা আপনাকে পরিবর্তে
কল করব
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আপনি যাওয়ার আগে আপনার
পছন্দসই যে ক�োন�ো প্রশ্ন
আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন

আমরা আপনার পরবর্তী ভ িডিও
অ্যাপয়েন্টমেন্ট, প্রেসক্রিপশন বা
মু খ�োমু খি দেখার ব্যবস্থা করব

আমরা যাবার আগে বিদায়
জানাব

ভবিষ্যতের পরামর্শ আরও উন্নত
করতে আমাদের সহায়তা করতে
আপনি আপনার মতামত জানাতে
পারেন

আমরা আপনাকে আপনার
অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় এবং
আপনার প্রয়োজন ীয় তথ্য
ইমেইল, টেক্সট মেসেজ বা চিঠ ি
মারফত পাঠাব

ভ িড িও কল শুরু হচ্ছে
5
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আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের
কয়েক মিনিট আগে ভ িডিও
কল সফটওয়্যারট ি শুরু করুন,
আপনাকে ক্ লিক করতে ক�োনও
লিঙ্ক দেওয়া হতে পারে

পরামর্শ
9

আপনি যখন কথা বলবেন তখন
আপনার ডাক্তার বা নার্সের মু খ ট ি
স্ক ্রিনে দেখু ন, সরাসরি আপনার
ক্যামেরা দ িকে তাকান�োর
দরকার নেই

ভ িড িও কল শেষ হচ্ছে

