
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕ ੀ ਚਾਹ ੀਦਾ ਹੈ

ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕ ਕਉ ਂਕ ੀਤ ੀ ਜਾਵੇ?

ਇੱਕ ਚਾਰਜਡ ਕੰਪ ਿਊਟਰ, ਕੈਮਰੇ 
ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਵਾਲਾ ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ 
ਸਮਾਰਟਫੋਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰ ੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕ ੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਾਂ 
ਤੁਸ ੀਂ ਹਾਲੇ ਵ ੀ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ (NHS) 
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਕ ਸਾਂਤ, ਚੰਗ ੀ-ਰੌਸਨ ੀ ਵਾਲ ੀ ਜਗ੍ਾ 
ਪ ਜੱਥੇ ਤੁਸ ੀਂ ਿੇ੍ਸਾਨ ਨਹ ੀਂ ਹੋਵੋਗੇ

ਅਸ ੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ ਕ ਤੁਸ ੀਂ ਪ ਕਵਂੇ ਹੋ

ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸਨ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ, ਸਮਂੇ ਅਤੇ ਿੈਸੇ ਦ ੀ 
ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦ ੀ ਹੈ ਕਾਲਾਂ ਮਪ ਹਫੂਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਪ ਖਅਤ ਹਨ

ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਵੀਡ ੀਓ ਸਲਾਹ-
ਮਸ਼ਵਰੇ ਦ ੀ ਜਾਣਕਾਰ ੀ
ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲ ਗਾਈਡ

ਓਵਰਲੀਫ ਜਾਰ ੀ ਰੱਖੋ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕ ਤਆਰ ਕ ੀਤਾ ਕ ਗਆ

ਯੋਗਦਾਨ ੀਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ



ਸੈਕ ਿੰਗ ਕਰਨਾ

ਵ ੀਡ ੀਓ ਕਾਲ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨਾ

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਵ ੀਡ ੀਓ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹ ੀ ਹੈ

ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮਾਂ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ੀਂਦ ੀ ਪ ਕਸੇ ਵ ੀ ਜਾਣਕਾਰ ੀ 
ਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੀ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੰੂ ਈਮੇਲ, ਪ ਲਖਤ ੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ 
ਿੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਿ੍ ਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ੀਂਦ ੀ 
ਹੋਵੇਗ ੀ

ਤੁਹਾਡ ੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਂੋ ਕੁਝ ਪ ਮੰਟ ਿਪ ਹਲਾਂ 
ਵ ੀਡ ੀਓ ਕਾਲ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੰੂ ਸੁ ਰੂ ਕਰੋ, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਪ ਲੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ ਲੰਕ 
ਪ ਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲਂੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਕ੍ ੀਨ 'ਤੇ 
ਆਿਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਦਾ ਪ ਚਹਰਾ 
ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਨੰੂ ਪ ਸੱਧਾ ਦੇਖਣ ਦ ੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ ੀਂ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤਂੋ ਿਪ ਹਲਾਂ ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ ਵ ੀ 
ਸਵਾਲ ਿੱੁਛੋ ਜੋ ਤੁਸ ੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ

ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਪ ਲਖਤ ੀ ਸੁਨੇਹਾ 
ਪ ਰਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੀ ਜਨਮ ਤਾਰ ੀਖ਼ ਅਤੇ ਫੋ਼ਨ 
ਨੰਬਰ ਦ ੀ ਿੁਸਟ ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ ਕਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੰਿਰਕ ਟੱੁਟ ਪ ਗਆ ਤਾਂ 
ਜੋ ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕ ੀਏ

ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠ ੀਕ ਰਪ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਕਾਲ 
ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਦ ੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਂਗ 
ਮਪ ਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗ ੀ

ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਡ ੀ ਅਗਲੀ ਵ ੀਡ ੀਓ ਮੁਲਾਕਾਤ, 
ਤਜਵ ੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ

ਇਹ ਯਕ ੀਨ ੀ ਬਣਾਓ ਪ ਕ ਤੁਸ ੀਂ ਆਿਣ ੀ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਂੋ ਿਪ ਹਲਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਂੋ 
ਜਾਣੰੂ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਦਂੋ ਉਹ ਪ ਤਆਰ ਹੋਣਗੇ, 
ਤ ਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ

ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਨੰੂ ਕੁਝ ਪ ਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, 
ਪ ਜਵਂੇ ਪ ਕ ਪ ਜੱਥੇ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ ਾਂ 
ਤੁਸ ੀਂ ਸਕ੍ ੀਨ ਕੈਮਰੇ ਦ ੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਦ ੀ 
ਕੋਪ ਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਸ ੀਂ ਜਾਣ ਤਂੋ ਿਪ ਹਲਾਂ ਅਲਪ ਵਦਾ ਕਹਾਂਗੇ

ਆਿਣੀ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ ਤਂੋ ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ 
ਲਾਭ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ ਪ ਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਾਲ ਤਂੋ ਿਪ ਹਲਾਂ ਿ੍ਸਨਾਂ ਜਾਂ ਮੱੁ ਪ ਦਆਂ ਦ ੀ 
ਇਕ ਸੂਚ ੀ ਬਣਾਓ।

ਆਿਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੰੂ ਹੈਲੋ ਕਹੋ ਜਾਂ 
ਹੱਥ ਪ ਹਲਾਓ

ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ ੀਂ 
ਪ ਡਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ 
ਦ ੀ ਬਜਾਏ ਫੋ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ

ਭਪ ਵੱਖ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ ਨੰੂ ਪ ਬਹਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਪ ਵੱਚ ਸਾਡ ੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤੁਸ ੀਂ ਆਿਣ ੀ ਫ ੀਡਬੈਕ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ
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