
 
 
 

 
نت   عندما تقوم بتحد�د مو عدلقاء ع�ب شبكة االن�ت

ي الجاي اف �ي اس فسوف  
مع المتخصص �ف

ي مع تعل�مات  
يف �د ال��ت �ستلم اشعرا عن ط��ق ال�ب

. �سج�ل الدخول   

 قبل الموعد المحدد 
ي حالة  لرجاء ا 

ي الخاص بك �ف
ويف التأ�د من ان الجهالز ال��ت

ون�ة ز لاستعداد د�ك اخت�ار ان من االجهزة ال��ت  

.  اذا كنت تتصل عن ط��ق هاتف اندرو�د  1
ي �ي او ماك  او ا لوحة اندرو�د, او و�ندوز يب

ي استخدام متصفح ال�ب جووجل   �ب ف�ي
ي حالة ع

دم استخدامك جووجل  كروم. و�ف
�ب تحم�ل ال : كروم ف�ي ي

   موقع االيت

https://www.google.com/chrome  

. إذا كنت تتصل ع�ب جهاز ا�فون او ايباد  2
فالرجاء تحم�ل موقع من موقع  ابل ستور.  

زر   ع� جهاز ا�فون ال ايبادو ثم اضغط ع�
  ابل ستور للذهاب ا� الموقع المحدد. 

 
 يوم الموعد المحدد 

ي يوم الموعد المحدد لن تحتاج ا� اسم استخدام او  
�ف

كلمة ال� (يوزر ن�م او بازورد) للجلسة المحددة �مكن  
ة إ� الجلسة الخاصة بك عن ط��ق   الدخول مبا�ش
الضعط ع� زر "الدخول إ� جلسة"  من الرسالة  

ي 
ويف �د اإلل��ت  استلمتها من ال�ب

 الخطوات الممكنة: 

 
 
   قد�طلب منك السماح الي تل للدخول إ� موقع

ا و الم�كروفون الرجاء الضغط ع� زر  ال� م�ي
ي   ”Allow“"السماح"         

و�ال فان المتخصص �ف
. الجلسة المحددة لن �ستطيع من رو�تك أو سماك   

 
   ف حالة ع�ي هاتف اندرو�د, ف�جب عل�ك أو ً� تمكني

"دسكتب مد". قم بضغط زر قائمة الزاو�ة العل�ا  
. ثم قو باخت�ار  ال�مىف من شاشة الجهاز  ي

ويف ال��ت
 "موقع سطح المكتب" 

     “Desktop Site”. 
 
    أو هيباد, فسوف �فتح موقع عندما    ع� جهاز مثل ا�فون

. ستدخل "تطبيق   ي
ويف تضغط ع� زر فتح الرابط ال��ت

القائمة الرئ�س�ة". أي  إذا طلب تطبيق مستخدم وكلمة مرور  
�د   فالرجاء اضغط ع� (الغاء ااالمر).  ثم ارجع إ� ال�ب
ي الستدعاء الجلسة ثم اضغط ع� زر " االنضمام  

ويف اإلل��ت
ع� قائمة "المواع�د" للوصول ا�  إ� الجلسة. اضغط  

لدخول الجلسة    اص بك موعدك. اضغط ع� الموعد الخ 
 الللتقاء بالمتخصص.  

 

 
 

الرجاء االتصل بالع�ادة او ال�ب نامج اذا كانت  
تك أسئلة أو تواجه أي مشا�ل.   لدى ح�ف

 
Michael R. Zent Healthcare Center 

�ة الصح�ة ما�كل ار زنت مركز الرعا  
 (33rd & Thomas) 

(602) 353-0703 

Glendale Healthcare Center 
 مركز جليند�ل للرعل�ة الصح�ة 

(59th Ave & Bell) 
(623) 486-8202 

 
East Valley Healthcare Center  

 مركز �ست فا�ي للرعا�ة الصح�ة 
(Country Club & Guadalupe) 

(480) 820-0825 
 

West Valley Behavioral Health Clinic  
 ع�ادة و�ست فا�ي للصحة السلوك�ة

(95th Ave & McDowell) 
(623) 234-9811 

تك للسماح ل   جاي اف �ي اس شكرا لح�ف
تك . لتلب�ة احت�اجات الرعت�ة الصح�ة لح�ف  

JFCS TELEHEALTH – ITEL 
ي ل 

جاي اف �ي اس ت��ي ه�لث   -اي يت  

 

https://www.google.com/chrome
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