
myVirtualCare எனும் இணைய-வழிப் 

பராமரிப்ணபப் பபறல்

உங்களுடைய மருத்துவக் ்கலந்தாலலதாசடையில் நீங்கள் 
பஙகுபற்றுவ்ற்்கதாை வடலத்்ல இடைப்பு ஒன்று உங்களுக்குக் 
க்கதாடுக்்கப்படும். இ்ற்கு ஏற்்ற ‘ப்கரௌசர்’ (கீழுள்்ள லயதாசடைக் 
கு்றிப்டபப் பதார்க்்க) ஒன்ட்றத் ்ி்றநது உங்களுடைய 
சந்ிப்புலவட்ளயில் நீங்கள் இடைவ்ற்்கதா்கக் க்கதாடுக்்கப்பட்டுள்்ள படி 
நிடல்கட்ளப் பின்பற்றுங்கள். 

1. உங்கட்ளப் பற்்றிய விபரங்கட்ள உள்்ளளிடுங்கள், மற்றும் ‘கீழவிழு-
பட்டியல்’ (dropdown list)-ஐப் பயன்படுத்்ி நீங்கள் எவவி்த்்ில் 
பஙகுபற்று்கிறீர்்கள் என்பட் அடையதா்ளப்படுத்துங்கள்.  

2.  Next (அடுத்து) எனும் கபதாத்்தான் மீது கசதாடுக்குங்கள்.

‘ஆடியயா’ மற்றும் ‘வீடியயா’-ணவச் 

ய�ாதித்தல்

்கலந்தாலலதாசடையில் நீங்கள் இடைவ்ற்கு முன்பதா்க 
உங்களுடைய ‘ஆடிலயதா’ மற்றும் ‘வீடிலயதா’ சதா்ைங்கட்ள 
லசதா்ித்துக்க்கதாள்வ்ற்்கதாை ்தாைளியங்கித் தூணைல்்கட்ள 
நீங்கள் ்கதாணபீர்்கள். 

1. Audio Settings எனும் ‘கீழவிழு-பட்டியல்’ (dropdown list)-
இல் இருநது நீங்கள் விரும்பும் ‘டமக்கரதாஃலபதான்’-ஐத் 
க்ரளிவு கசய்யுங்கள்.  

2.  Test Microphone எனும் கபதாத்்தான் மீது கசதாடுக்்கி, 
ஏ்தாவது லபசுங்கள், அட் நீங்கள் மீணடும் ல்கட்பீர்்கள்.  

3.  Video Settings எனும் ‘கீழவிழு-பட்டியல்’ (dropdown 
list)-இல் இருநது நீங்கள் விரும்பும் Camera -டவத் 
க்ரளிவு கசய்து, Test Video எனும் கபதாத்்தான் மீது 
கசதாடுக்குங்கள். 

4.  உங்களுடைய ‘ல்ககமரதா’-விலிருநது வரும் 
‘வீடிலயதா’டவ நீங்கள் ்ிடரயில் ்கதாைலவணடும்.  

5.  இடவயடைத்ட்யும் கசய்் பி்றகு, Next எனும் 
கபதாத்்தான் மீது கசதாடுக்குங்கள்.

6.  உங்களுடைய ‘ஆடிலயதா’ மற்றும் ‘வீடிலயதா’வின் 
்ரத்ட்ச் லசதா்ித்் பி்றகு Finish (இறுதிப்படுத்து) 
எனும் கபதாத்்தான் மீது கசதாடுக்குங்கள்.

 

யயா�ணைக் குறிப்பு

myVirtualCare லசடவயுைன் நீங்கள் கவற்்றி்கரமதா்க 
இடைவ்தாைது உங்களுடைய இணட்ைர்கநட் 
லவ்கத்ட்யும், நீங்கள் பயன்படுத்தும் சதா்ைம் மற்றும் 
‘ப்கரௌசர்’ (வடலயுலதாவி)-ஐயும் கபதாறுத்து அடமயும். 
குட்றந்பட்சமதா்க  1Mbps ‘அப்லலதாட்’ (வடலலயற்்றம்) 
அல்லது ‘ைவுன்லலதாட்’ (வடலயி்றக்்கம்)-இற்்கதாை லவ்கம் 
ல்டவப்படும். www.speedtest.net எனும் வடலத்்லத்்ில் 
உங்களுடைய இணட்ைர்கநட் இடைப்பின் லவ்கத்ட்யும்,  
www.whatismybrowser.com எனும் வடலத்்லத்்ில் 
உங்களுடைய ‘ப்கரௌசர்’ (வடலயுலதா)-ஐயும் நீங்கள் 
லசதா்ித்துக்க்கதாள்்ளலதாம். 

க்தாடலத்க்தாைர்பு சதா்ைத் ல்டவப்பதாடு்கட்ளப் பற்்றிய 
்்கவல்்கட்ளப் பின்வரும் வடலத்்லப் பக்்கத்்ில் நீங்கள் 
்கதாைலதாம்.  www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/
pdf_file/0018/630252/MyVirtualCare-Recommended-System-
Requirements.pdf

15 நிமளிை லநர ‘விடிலயதா’ (்கதாகைதாலி) அடைப்பு ஒன்்றிற்குத் 
ல்தாரதாயமதா்க 80MB ்ரவுப் பயன்பதாடும், ‘ஆடிலயதா’ (ல்கக்ளதாலி) 
வச்ி மட்டும் உள்்ள அடைப்பிற்கு 10MB ்ரவுப் பயன்பதாடும் 
ல்டவப்படும். 

‘ப்கரௌசர்’ (வடலயுலதாவி) கபதாருந்க்கூடிய 

்ன்டம (Browser compatibility)

Apple Safari வடிவுரு 11.1 மற்றும் அ்ற்குப் 

பி்ற்கதாைடவ

Google Chrome வடிவுரு 80+

Mozilla Firefox வடிவுரு 60+

Microsoft Edge வடிவுரு 80+

ய�ாயாளர்கள் மற்றும் பராமரிப்பாளர்களுக்்காை பயைர வழி்காட்டி

ACI/D21/550  |  ACI 0351 [03/21]

User guide for patients and carers Tamil

DRAFT  DRAFT  DRAFT  DRAFT  DRAFT  DRAFT  DRAFT  DRAFT 

http://www.speedtest.net
http://www.whatismybrowser.com
www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/630252/MyVirtualCare-Recommended-System-Requirements.pdf
www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/630252/MyVirtualCare-Recommended-System-Requirements.pdf
www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/630252/MyVirtualCare-Recommended-System-Requirements.pdf


்கலந்தாலலதாசடைக்்கதாை  

இடைப்பு

சி்கிச்டசய்கத்்ின் கபயர்

சி்கிச்டசய்கத்்ின்  

க்தாைர்பு இலக்்கம்
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ணமக்பராஃயபான்

நீங்கள் லபசதாமல் இருக்கும்லபதாது ‘டமக்கரதாஃலபதான்’-ஐ நீங்கள் 
கசயலிைக்்கச் கசய்துவிைலதாம்.  

உணரயாடல்

Chat Window -விற்குள் ‘டைப்’ கசய்து, உங்கள் ‘கீ-லபதார்ட்’-இல் 
Enter -ஐ அழுத்்ி, அல்லது Send (அனுப்பு) எனும் கபதாத்்தான் மீது 
கசதாடுக்்கி நீங்கள் உடரயதாைலதாம். 

Chat Window மூலமதா்க ஆவைங்கள் மற்றும் புட்கப்பைங்கட்ள 
நீங்கள் அனுப்பலதாம். 

1. Paper clip சின்ைத்்ின் மீது கசதாடுக்குங்கள்.

2.  Choose file to upload எனும் கபதாத்்தான் மீது கசதாடுக்்கி, 
அடுத்்்தா்க Finish எனும் கபதாத்்தான் மீது கசதாடுக்குங்கள். 

 

்கலநதாயலா�ணைணய �ிணறவு ப�யதல்

உங்களுடைய சந்ிப்புலவட்ள முடிவுற்்றதும், உங்களுடைய 
‘விடிலயதா’ ்ிடரயின் கீழப் பகு்ியில் ்கதாைப்படும் Call Control 
எனும் பட்டையில் இருக்கும் க்தாடலலபசிப் கபதாத்்தான் மீது 
நீங்கள் கசதாடுக்்கிைதால் லபதாதும்.

1. Yes எனும் கபதாத்்தான் மீது கசதாடுக்குங்கள்.

உங்களுடைய ்கலந்தாலலதாசடைடயத் க்தாைர்நது சி்றியக்தாரு 
ம்ிப்பதாய்டவப் பூர்த்்ி கசய்ய்மதாறு நீங்கள் ல்கட்்கப்படுவீர்்கள். 
உங்களுடைய அனுபவத்ட்ப் பற்்றிய உங்க்ளது பின்னூட்ைல் 
எமக்கு உ்வி்கரமதா்க இருக்கும்.  

7. உங்களுடைய சந்ிப்புலவட்ளயின் லநரத்ட் உள்்ளளிடுங்கள், 
மற்றும் தூணைல் ஒன்ட்ற நீங்கள் பதார்த்்தால், உங்களுடைய 
மருத்துவர் யதார் என்பட்த் க்ரளிவு கசய்யுங்கள். 

  பரதாமரளிப்பதா்ளர்்க்ளளிைம் கூடு்லதா்க சில ல்கள்வி்கள் 
ல்கட்்கப்படும்.  

 

8. நீங்கள் உள்நுடைந் பி்றகு, இடைய-வைளியில் 
்கதாணும் ்கதாத்்ிருப்பு அட்ற ஒன்்றிற்கு நீங்கள் 
மதாற்்றப்படுவீர்்கள். நீங்கள் உள்நுடையும்லபதாது, நீங்கள் 
்கதாத்துக்க்கதாணடிருக்்கிறீர்்கள் என்பட்த் க்ரளிவிப்ப்ற்்கதாை 
அ்றிவிப்பு ஒன்று உங்களுடைய மருத்துவருக்கு அனுப்பப்படும். 

 

்கலநதாயலா�ணை அணழப்பபிற்்காை 

்கட்டுப்பாட்டு முணற்கள் (Consultation call controls) 

இந் அடைப்புக் ்கட்டுப்பதாட்டு முட்ற்கள் உங்களுடைய 
சதா்ைத்்ின் ‘விணலைதா’-விற்குக் கீழ மட்றவதா்க இருக்கும், மற்றும் 
நீங்கள் ் ிடரடய மீணடும் ஒ்ளளிரச் கசய்யும்லபதாது (‘கமௌஸ்’ 
அல்லது ‘க்தாடு-்ிட்ற’டய ந்கர்த்தும்லபதாது) கசயல்பைத் துவஙகும்.  
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