VideoCall Patient Information Leaflet - BURMESE

ဗီီ ဒီီယိုု�ဖုု န်းး�ခေါ်�်ခြ�င်းး�မှှတစ််ဆင့််� သင့််�ရက််ချိိ�န်းး�ကိုု� တက််ရော�ာက််ခြ�င်းး�
Western Health
ထိုု� က််သင့််�သလိုု� သင််သည်် သင့််�ဆရာာဝန််နှှင့််�ပြ�သခြ�င်းး�ကိုု�
ဗီီ ဒီီယိုု�ဖုု န်းး�ခေါ်�်ခြ�င်းး�မှှတစ််ဆင့််� အွွန််လိုု�င်းး�ဖြ�င့််�
ပြ�သဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််ပါါသည််။
ဗီီ ဒီီယိုု�ဖုုန်းး�ခေါ်�်ခြ�င်းး�သည်် ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဘိိသကဲ့့�သို့့��
အဆင််ပြေ�ေပါါသည််၊ မျျက််နှာာ�ချျင်းး�ဆိုု� င််တွေ့�့�၍ လုု ပ််ပေး�းပါါသည််။
၎င်းး�သည်် သင့််� အချိိ�န််နှှင့််� ငွေေ�ကြေး��းကိုု� သက််သာာစေေနိုု� င််ပြီး�း �
သင််၏ စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုကိုု� အိိမ််နှှင့််� ပိုု� မိုု�နီးး�ကပ််စေေပါါသည််။

ကျွွန်ုု�ပ််၏ ရက််ချိိ�န်းး�ကိုု� တက််ရော�ာက််ရန်် ကျွွန်ုု�ပ််
မည််သည့််�နေေရာာသို့့�� သွားး��ရမည််နည်းး�။
သင့််� ရက််ချိိ�န်းး�ကိုု� တက််ရော�ာက််ရန််အတွွ က်် လုု ပ််ရန််မှာာ�https://telehealth.wh.org.au/

၎င်းး�မှာာ� လုံံ� ခြုံ�ံစိိတ််ချျရပါါသလားး�။
ဗီီ ဒီီယိုု�ဖုုန်းး�ခေါ်�်မှုု များ�း�မှာာ� လုံံ� ခြုံ�ံစိိတ််ချျရသည််- သင့််� ကိုု�ယ််ရေး�းအသေး�းစိိတ််ကိုု�
ကာာကွွယ််ပေး�းထားး�သည််။ သင့််�တွွင်် သင့််�ကိုု�ယ််ပိုု�င်် သီးး�ခြား�း� ဗီီ ဒီီယိုု�အခန်းး�ရှိိ�ပြီး�း �
ခွွင့််�ပြု�ခံံ ရသည့််� ဆရာာဝန််များ�း�ကသာာ ဝင််နိုု�င််သည််။

ဗီီ ဒီီယိုု�ဖုု န်းး�ခေါ်�်မှုုမှာာ� မည််မျှှ ကုု န််ကျျမည််နည်းး�။
သင့််�ရက််ချိိ�န်းး�သို့့�� သွားး��မည့််�အစား�း သင်် ဆေး�းခန်းး�၏ အွွန််လိုု�င်းး�

ဗီီ ဒီီယိုု�ဖုုန်းး�ခေါ်�်မှုု မှာာ� (သင့််� အင််တာာနက်် သုံးး� �စွဲဲ� မှုုအတွွက််မှှလွဲဲ� ၍)

စော�ာင့််�ဆိုု�င်းး�နေေရာာကိုု� သင်် ကလစ််နှိိ�ပ််ပါါ။

အခမဲ့့�ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ဆရာာဝန််ပြ�သသည့််�

သင်် ရော�ာက််ချိိ�န််၌ ကျျန်းး�မာာရေး�း ဝန််ဆော�ာင််ဌာာနကိုု�

ပုံံ� မှှန််ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�- အကယ််၍ ရှိိ�လျှှင််- ပေး�းရသေး�းမည််ဖြ�စ််သည််။

အကြော��ာင်းး�ကြား�း�လိုု�က််ပြီး�း � သင့််� ဆရာာဝန််သည်် အဆင််သင့််�ဖြ�စ််သည့််�အခါါ

ကျွွန်ုု�ပ်် အင််တာာနက်် ဒါါတာာ (data) မည််မျှှ သုံးး��ရမည််နည်းး�။

သင််နှှင့််� စကားး�ပြော��ာပါါမည််။
စာာရင်းး�တစ််ခုု ဖွွင့််�လှှ စ််ရန်် မလိုု�ပါါ။
သင်် ရေး�းသွွင်းး�သည့််� မည််သည့််�အချျက််အလက််ကိုု�မျှှ သိုု�လှော�ာ�င််မထားး�ပါါ။

ဗီီ ဒီီယိုု�ဖုု န်းး�ခေါ်�်ရန်် ကျွွန်ုု�ပ်် မည််သည့််�အရာာ လိုု�ပါါသလဲဲ။
အင််တာာနက််လိုု�င်းး�နှှ င့််� ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး� အဆက််အသွွယ််
အကယ််၍ သင်် အွွန််လိုု�င်းး�ဖြ�င့််� ဗီီ ဒီီယိုု� ကြ�ည့််�နိုု�င််လျှှင််
(ဥပမာာ-YouTube) သင်် ဗီီ ဒီီယိုု�ဖုုန်းး�ခေါ်�်နိုု� င််သည််။
ဆရာာဝန််နှှင့််�ဆွေး�း�နွေး�း�နေေစဥ်် သင့််�အားး� အနှော�ာ�င့််�အယှှ က်် မဖြ�စ််သည့််�
သီးး�သန့််�၊ အလင်းး�ရော�ာင်် ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး� နေေရာာတစ််ခုု
အော�ာက််ပါါတို့့��အနက်် တစ််ခုု•

•

Google Chrome web browser (ဦးးစား�းပေး�းသည််)
သို့့��မဟုုတ်် Firefox web browser ကိုု� ကွွန််ပျူူ�တာာ သို့့��မဟုုတ််
လက််ဖ််တော့�့� (Windows သို့့��မဟုုတ်် MacOS)၊ သို့့��မဟုုတ််
Android တက််ပလက်် သို့့��မဟုုတ်် စမတ််ဖုုန်းး�ဖြ�င့််�

သင််နှှင့််�စကားး�ပြော��ာရန်် ဆရာာဝန််ကိုု� စော�ာင့််�ဆိုု�င်းး�နေေစဥ်် အတွွင်းး�
မည််သည့််�ဒါါတာာမျှှ သုံးး� �စွဲဲ� မည်် မဟုုတ််ပါါ။
ဗီီ ဒီီယိုု�ဖြ�င့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�သည်် YouTube ဗီီ ဒီီယိုု�ကိုု�
အရော�ာင််ပုံံ � ရိိပ််ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး� (High Definition)* ဖြ�င့််� ကြ�ည့််�စဥ်် သင််
သုံးး� �လိုု�က််မည့််� ဒါါတာာ၏ ထက််ဝက််အော�ာက်် သုံးး� �စွဲဲ� ပါါသည််။
သုံးး� �သည့််� ဒါါတာာသည်် အရှိိ�န််ပိုု�နည်းး�သည့််� အင််တာာနက်် ဆက််သွွယ််မှုုများ�း�
သို့့��မဟုုတ်် အကယ််၍ သင်် အင််အားး�ပိုု�နည်းး�သည့််� ကွွန််ပျူူ�တာာ၊ တက််ပလက််
သို့့��မဟုုတ်် စမတ််ဖုုန်းး� သုံးး� �နေေလျှှင်် ပိုု�နည်းး�ပါါသည််။ ဤအကြော��ာင်းး�ခံံများ�း�သည််
ဗီီ ဒီီယိုု�ဖုုန်းး�ခေါ်�်သည့််� သာာမန်် အရည််အသွေး�း �ကိုု�လည်းး� လျော့�့��နည်းး�စေေနိုု� င််သည််။
ဒါါတာာသုံးး� �စွဲဲ� မှုုသည်် စကားး�ပြော��ာစဥ်် လူူ နှှစ််ယော�ာက််ထက်် ပိုု� သည့််�အခါါ
ပိုု�များ�း�ပါါသည််။

စမတ််ဖုုန်းး� နှှ င့််� တက််ပလက်် သုံးး��စွဲဲ �သူူများ�း�
သင်် လုု ပ််နိုု�င််လျှှင်် သင့််� မိုု� ဘိုု�င်းး�ဒါါတာာ သုံးး� �စွဲဲ� မှုုကိုု�

Safari web browser ကိုု� Apple ကွွန််ပျူူ�တာာ သို့့��မဟုုတ််
လက််ဖ််တော့�့� (MacOS)၊ သို့့��မဟုုတ်် အိုု�င်းး�ပက်် သို့့��မဟုုတ််
အိုု�င်းး�ဖုုန်းး�ဖြ�င့််�

ဝက််ဘ််-ကင််မရာာ၊ စပီီ ကာာ နှှ င့််� မိုု� က််ကရိုု� ဖုု န်းး�
(လက််ဖ််တော့�့� သို့့��မဟုုတ်် မိုု� ဘိုု�င်းး�ဖုုန်းး�များ�း�တွွင်် အသင့််�ရှိိ�ပြီး�း � ဖြ�စ််ရမည််)

ဗီီ ဒီီယိုု�ဖုုန်းး�ကိုု� မည််သို့့��ခေါ်�်ရမည့််� အပိုု� အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�
လိုု�က််လံံကြ�ည့််�ပါါ

မလုု ပ််ရန်် အိိမ်် သို့့��မဟုုတ်် အလုု ပ်် Wi-Fi
နှှင့််�ဆက််လိုု�က််ပါါ။

*

မိိနစ်် ၂၀ စကားး�ပြော��ာရန််အတွွက်် မိုု� ဘိုု�င်းး�ဖုုန်းး�ဖြ�င့််� 230 MB ခန့််� နှှင့််� ကွွန််ပျူူ�တာာဖြ�င့််�
450 MB ခန့််� ဖြ�စ််သည််၊ ၎င်းး�မှာာ� Skype® သို့့��မဟုု တ်် Facetime® နှှင့််�
အတူူ တူူ ဖြ�စ််သည််။

ဗီီ ဒီီယိုု�ဖုု န်းး�ခေါ်�်ရန်် အဆင််သင့််�လုု ပ််ပါါ

သင်် အော�ာက််ပါါ web browsers
များ�း�အနက်် တစ််ခုုကိုု� သုံးး��ရန်် သေ�ချာ�ာစေေပါါ-

ကလစ််နှိိ�ပ််ရန််- https://telehealth.wh.org.au/

ဆေး�းခန်းး� ဝက််ဘ််ဆိုု�က််ရှိိ�
အဝင််နေေရာာသို့့��သွားး��ပြီး�း �
Start Video Call ရုု ပ််ပုံံ � ကိုု� ကလစ််နှိိ�ပ််ပါါ

လုု ပ််ခိုု�င်းး�သည့််�အခါါ နာာမည််နှှင့််�
ဖုုန်းး�နံံပါါတ််ကိုု� ရေး�းသွွင်းး�ပါါ။

ဆေး�းခန်းး�၏ အွွန််လိုု�င်းး�
Waiting Area ကိုု� ဝင််ပါါ

ဆရာာဝန််ရော�ာက််လာာပြီး�း �
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု ကို� ု စတင််မည််

တစ််စုံံ � တစ််ခုု အလုု ပ််မဖြ�စ််လျှှင်် ကျွွန်ုု�ပ်် ဘာာလုု ပ််ရမည််နည်းး�။

•

ကြ�ည့််�ရန််ဝက််ဘ််ဆိုု�က််- https://vcc.healthdirect.org.au/troubleshooting

ပိုု�မိုု�သော�ာ အချျက််အလက််များ�း�
If you require further assistance with making your video call, please call
the telephone number listed on your appointment notification – letter,
SMS, email.
Alternatively, please contact Western Health on (03) 8345 6666

This translation was provided courtesy of

Attending your appointment
via a Video Call
Western Health
Where appropriate, you can have your
consultation online via a video call
Video calling is as convenient as a
phone call, with the added value of
face-to-face communication.
It can save you time and money,
and brings your care closer to home.

Where do I go to attend my appointment?
To attend your appointment, go to:
https://telehealth.wh.org.au/

Is it secure?
Video calls are secure; your privacy is protected.
You have your own private video room, that only
authorised clinicians can enter.

How much does a video call cost?
Instead of travelling to your appointment,
you enter the clinic’s waiting area online.
The health service is notified when you arrive,
and your clinician will join you when ready.
There is no need to create an account.
No information you enter is stored.

What do I need to make a video call?
A good connection to the internet
If you can watch a video online
(e.g. YouTube) you can make a video call
A private, well-lit area where you will not be
disturbed during the consultation
One of these:
•

•

Google Chrome web browser (recommended)
or Firefox web browser on a desktop or laptop
(Windows or MacOS), or on an Android tablet
or smartphone
Safari web browser on an Apple desktop or
laptop (MacOS), or iPad or iPhone

Web-camera, speakers and microphone
(already built into laptops or mobile devices)
See over for more information on how to
make a video call.

The video call is free (except for your internet usage).
However, the regular costs – if any – of a medical
consultation still apply.

How much internet data will I use?
You don’t use any data while waiting for a clinician
to join you.
A video consultation uses less than half of the data
you would use while watching a YouTube video in
High Definition*.
Data use is less on lower-speed internet connections,
or if you’re using a less powerful computer, tablet,
or smartphone. These factors can also reduce the
overall quality of the call.
Data use increases when there are more than two
participants in the call.
Smartphone & tablet users
If you can, connect to a home or work
Wi-Fi network to avoid using your mobile
data allowance.

* That’s about 230 MB on a mobile device, and 450 MB on a PC
for a 20 minute call, which is similar to Skype® or FaceTime®.

https://telehealth.wh.org.au/

What do I do if something is not working?
•

Go to https://vcc.healthdirect.org.au/troubleshooting

More information
If you require further assistance with making your video call, please call
the telephone number listed on your appointment notification – letter,
SMS, email.
Alternatively, please contact Western Health on (03) 8345 6666

