
1

3

2

ُيرجــى الطلــب مــن طبيــب الرعاية األولية 
الخــاص بــك أن يربــط حســاباتك عند 

زيارتــك القادمة.
ما الذي يتوّجب علّي فعله لبدء استخدام خاصّية 

مًعا ألجلك  ؟
في حال كان مزّودو خدمات الرعاية الصحية لديكم 

يستخدمون خاصّية مًعا ألجلك، سُيطرح عليكم سؤال 
حول رغبتكم بالربط بين حساباتكم على ماي تشارت 

في المّرة المقبلة التي ُتسجلون فيها دخولكم إلى أّي 
من هذه الحسابات.

ال تتّوفر أّي من مؤّسسات الرعاية الصحّية الخاصة 
بي ألقوم بربطها. كيف ُيمكنني إضافتها؟

بعض مؤّسسات الرعاية الصحّية لم ُتفّعل خاصّية 
www.epic.com/ هابي توجيذر بعد. ُيرجى زيارة

happytogether، لالّطالع على المؤّسسات التي 
تستخدم الخاصّية حاليًا وتلك التي تعتزم االنضمام 

إليها قريبًا.
مــا الــذي يتوّجــب علــّي فعله فــي حال لم أتعرف 

علــى إحدى المؤّسســات الظاهــرة على قائمة 
الحســابات لدّي؟

سترون المؤّسسات التي لديكم سجاّلت طبّية فيها. 
وُيمكنكم تحريك المؤشر فوق عبارة ›لماذ تظهر لي 
هذه المؤّسسة؟‹، لالّطالع على مزيد من التفاصيل 

حول زيارتكم األخيرة إليها.
قد يبدو اسم بعض مؤّسسات الرعاية الصحية مألوفًا 

لعّدة أسباب:
 قد تستخدم إحدى العيادات التي ُقمتم بزيارتها 	 

اسمًا يختلف عن اسم المؤّسسة األم الظاهر على 
خاصّية هابي توجيذر.

 قد تكون العيادة جزءًا من شبكة رعاية صحّية أكبر 	 
نطاقًا تحت اسم ال ُيستخدم محلّيّا.

 قد تكون مؤّسسة ُقمتم بمراجعتها منذ فترة 	 
طويلة وغّيرت اسمها منذ آخر زيارة لكم.

كيف ُيمكنني تحديد مصدر بياناتي؟
تظهر أيقونة إلى جانب البيانات الواردة من مؤّسسة 

رعاية صحّية مختلفة بحيث ُتساعدكم على التعّرف على 
مصدر هذه البيانات. ُيمكنكم تحريك المؤشر فوق 

األيقونة )في حال كنتم تستخدمون الهاتف، ُيرجى لمس 
األيقونة مطواًل(، لالّطالع على مزيد من التفاصيل.

بعدمــا يتــم تنفيذ الطلب قم بتســجيل 
الدخول إلى ماي تشــارت، وانقر على 

خيــار 'قائمــة/Menu' وقم باختيار 'ربط 
 .'Link My Accounts/حساباتي

 'Discover/تحــت بند 'استكشــف 
ابحــث عن الحســابات المــراد ربطها واختر 

الحســاب الذي تود ربطه.

كيف ُيمكن الوصول إلى خاصّية مًعا ألجلك
باستخدام ماي تشارت؟

jhah.com/about-mychart قم بزيارة

األسئلة المتكّررة حول خاصّية مًعا ألجلك  بحسب 
ما ورد من نظام إيبيك )Epic( للرعاية الصحية


