
myVirtualCare -তে প্রবেশ করা

আল�োচনোয় অংশগ্রহলনর জন্য আপনোলে এেটি ল�ঙ্ক দেয়ো হলে। 
এেটি উপযুক্ত ব্োউজোর খু�ুন (নীলচর টিপ দেখুন), তোরপর 
আপনোর অ্যোপলয়ন্টলেলন্টর সোলে সংলযোগ েরোর জন্য ল�ঙ্ক এেং 
পেলষেপগুল�ো অনুসরণ েরুন।

১. ড্রপডোউন তোল�েো ে্যেহোর েলর আপনোর সম্পলেকে  লেশে েণকেনো 
লেন এেং আপনোর ভূলেেো সনোক্ত েরুন। 

২. Next (পরেেতী) দেোতোেটি ললিে েরুন।

অডিও এেং ডিডিও পরীক্া

আল�োচনোয় দযোগেোলনর আলগ আপনোলে 
স্বয়ংলরিয়ভোলে আপনোর অলডও এেং লভলডও 
লডভোইসগুল�ো পরীষেো েরলত অনুলরোধ েরো হলে।

১.   Audio Settings ড্রপডোউন দেলে আপনোর 
পছন্দসই েোইলরিোল�োন লনেকেোচন েরুন।

২.   Test Microphone দেোতোেটি ললিে েরুন, 
লেছু ে�ুন এেং এটি আপনোলে দরেডকে টি েোলজলয় 
দশোনোলে।

৩.   Video তেটংে ড্রপডোউন তোল�েো দেলে আপনোর 
পছন্দসই Camera লনেকেোচন েরুন, Test Video 
দেোতোেটি ললিে েরুন।

৪.   আপলন এখন আপনোর ে্যোলেরো দেলে লভলডও 
ল্রিলন দেখলত পোলেন।

৫.   দেখো সম্পপূণকে হলয় দগল�, Next দেোতোেটি ললিে 
েরুন।

৬.   আপনোর অলডও এেং লভলডওর গুণেোন েপূ�্যোয়ন 
েরুন এেং Finish (তশষ) দেোতোে ললিে েরুন। 
আপনোর ললিলনলশয়োন আপনোর লডভোইস পরীষেোর 
��ো�� দেখলত পোলেন। সংলযোগ েরলত আপনোর 
যলে দেোনও প্রযুলক্তগত সেস্যো হয় তলে অনুগ্রহ 
েলর আপনোর পলরলেেো সরেরোহেোরীর সোলে 
দযোগোলযোগ েরুন।

 

টপ
myVirtualCare -এর সোলে স�� সংলযোগ ঘটো 
আপনোর ইন্টোরলনলটর গলত, লডভোইস এেং ব্োউজোলরর 
উপর লনভকে র েলর। েেপলষে 1Mbps -এর আপল�োড 
এেং ডোউনল�োড গলত প্রলয়োজন। আপলন  
www.speedtest.net -দত  লগলয় আপনোর সংলযোলগর 
গলত পরীষেো েরলত পোলরন এেং  
www.whatismybrowser.com -দত  লগলয় 
আপনোর ব্োউজোর পরীষেো েরলত পোলরন

লসলটেলের জন্য আরও প্রলয়োজনীয় তে্য এখোলন 
পোওয়ো যোলে www.aci.health.nsw.gov.
au/__data/assets/pdf_file/0018/630252/
MyVirtualCare-Recommended-System-
Requirements.pdf

১৫ লেলনট ে্যোপী লভলডও েল�র জন্য আনুেোলনে 80MB 
ডোটো এেং শুধুেোত্র অলডও েল�র জন্য 10MB ডোটো 
�োলগ।

উপযুক্ত ব্োউজোর 

Apple Safari-এর 11.1 এেং পলরর সংস্করণ

Google Chrome-এর 80+ সংস্করণ

Mozilla Firefox-এর 60+ সংস্করণ

Microsoft Edge-এর 80+ সংস্করণ

তরাগী এেং যত্নদানকারীবদর জন্য ে্যেহারীক গাইি
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আল�োচনোর জন্য ল�ঙ্ক

ললিলনলের নোে

ললিলনলের সোলে 
দযোগোলযোলগর নম্বর
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মাইব্াব�ান

আপলন যখন েেো ে�লেন নো তখন আপলন েোইলরিোল�োনটি 
লনরে েো লেউট েলর রোখলত পোলরন। 

আলাপ

আপলন Chat Window-দত টোইপ েলর এেং আপনোর 
েীলেোলডকে  এন্টোর টিলপ েো Send (তপ্ররণ) আইেলন ললিে 
েলর আ�োপ েরলত পোলরন।

আপলন chat window-এর েোধ্যলে নলে এেং �লটোও সংযুক্ত 
েরলত পোলরন।

১.  Paper clip আইেন ললিে েরুন।
২.  Choose file to upload ললিে েরুন এেং Finish 

ললিে েরুন।

 

আলচনা তশষ করা

আপনোর অ্যোপলয়ন্টলেন্ট দশে হল�, শুধুেোত্র আপনোর লভলডও 
ল্রিলনর লনলচ Call Control েোলর দটল�ল�োন দেোতোেটি ললিে 
েরুন।

১. Yes দেোতোেটি ললিে েরুন।
আপনোর আল�োচনো দশে হওয়োর পলর আপনোলে এেটি 
সংলষেপ্ত জলরপ সম্পপূণকে েরলত ে�ো হলে। আপনোর অলভজ্ঞতো 
সম্পলেকে  আপনোর প্রলতলরিয়ো আেোলের েোলছ েপূ�্যেোন।

৭.   আপনোর অ্যোপলয়ন্টলেলন্টর সেয় প্রেোন েরুন এেং যলে 
অনুলরোধ েরো হয় তলে আপনোর ললিলনলশয়োন লনেকেোচন 
েরুন।

  যত্নেোনেোরীলের লেছু অলতলরক্ত প্রশ্ন লজজ্ঞোসো েরো হলে।

 

৮.  �গ ইন েরোর পর আপনোলে এেটি ভোচ্কে য়ো� ওলয়টিং 
রুলে স্োনোন্তর েরো হলে। দসই রুলে প্রলেলশর পলর, 
আপনোর ললিলনলশয়োনলে জোনোলনো হলে যোলত তোরো অেলহত 
হলত পোলর দয আপলন অলপষেো েরলছন।

 

পরামশ্শ কল ডনয়ন্ত্রণ

এই ে� লনয়ন্ত্রণগুল�ো উইল্োর নীলচ স্বয়ংলরিয়ভোলে �ুেোলনো 
েোেলে এেং আপলন ল্রিনটি সলরিয় েরল� পুনরোয় দেখো যোলে 
(েোউস সরোল�/টোচ ল্রিন স্পশকে েরল�)।  
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