المؤسسة  /المريض(المرضى)

االشتراك في  MyChartواطلب أن تكون وكيلا
يجب أن يكون لدى اآلباء حساب  MyChartخاص بهم كي يستطيعوا الوصول إلى حساب أطفالهم .الخطوة األولى هي أن يقوم الوكيل بإنشاء حساب MyChart
خاص به في حال لم يكن لديه بعد .الخطوة التالية هي طلب الوصول كوكيل .ستساعد ورقة النصائح هذه الشخص على التسجيل في  JHM MyChartوطلب
الوصول إلى سجالت اآلخرين كوكيل.
•
•

إذا كان للوكيل حساب على  MyChartمسبقاً ،فيرجى البدء من الصفحة  / 2الخلف.
إذا كنت ترغب في القيام بهذه العملية عبر الهاتف مع ممثل مكتب المساعدة  ،اتصل بالرقم .800-318-4246
اشترك في MyChart

 .1إذا كان مقدم الخدمة يساعدك :ضمن شريط أدوات  ، Epicانقر على زر إطالق الصفحة الرئيسية (Launch MyChart Home Page) MyChart
واتبع الخطوات التالية مع الوكيل،
أو يمكن للوكيل اتباع الخطوات التالية .افتحوا صفحة الويب هذه على أجهزتهم الشخصيةhttps://mychart.hopkinsmedicine.org/MyChart/signup :
أو
امسح رمز االستجابة السريعة هذا
من أي جهاز محمول:

.2

.3

أجب عن جميع األسئلة الديموغرافية .عالمة * يعني أنها إلزامية.

انقر التالي ) (Nextعليك بعدها اإلجابة على سؤال التحقق من هوية الوالد/الوكيل
(عبر .)Lexis Nexis

 .4في الشاشة التالية  ،ستقوم بإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور .ثم انقر
فوق التالي ).(Next

 .5بعد ذلك ستظهر شاشة عليك فيها التحقق من صحة عنوان البريد
اإللكتروني الرئيسي للوالد /الوكيل والنقر تسجيل الدخول ).(Sign In
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طلب الوصول كوكيل
يمكن للموظفين في الموقع منحك الوصول كوكيل على الفور .إذا كان الوكيل خارج الموقع عند االشتراك ،فيمكنهم
طلب الوصول كوكيل من خالل  .MyChartبمجرد طلب الوصول كوكيل بهذه الطريقة  ،سيتم معالجته من قبل
مكتب المساعدة في غضون  5-3أيام .إذا كنت بحاجة إلى الوصول الفوري اتصل .800-318-4246
 .6على الصفحة الرئيسية لـ  ، MyChartانقر فوق القائمة الخاصة بك في الزاوية اليسرى والبحث عن ' طلب
الوكالة ’ ).(Proxy Request
.7

.8

انقر على استبيان طلبات الوكالة ).(Proxy Requests

أجب على االستبيان وفقا لذلك .اعتمادا على عالقة الوكيل ,قد تأتيك أسئلة مختلفة .بالنسبة لبعض طلبات الوكالة ،سيطلب منك تحميل نماذج الموافقة .اسأل
طبيبك عن نماذج الموافقة.
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