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 بوابة في بك الخاص التعريف ملفمعلومات  تحديث كيفية
 المريض

 :التالية الخطوات باتباع عن طريق المريض بوابة ك علىحسابفي  بك الخاصملف التعريف  معلومات تحديث يمكنك

  .بك الخاص البوابة حساب في الرئيسية القائمة من األيمن الطرف على اسمك على انقر. 1

 

 من القائمة المنسدلة.  تغيير ملف التعريف. اختر رابك 2
  .ملف التعريف الخاص بيتظھر صفحة 

 

  قم بإدخال التغييرات المناسبة في الحقول المناسبة:. 3

 األول 
 األخير 
 عنوان البريد االلكتروني 
 سؤال األمن 
 الجواب 
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  لحفظ التغييرات التي قمت بھا. حفظانقر على . 4

 .الرئيسية القائمة من األيمن الطرف على اسمك اختر بك، الخاصة السر كلمة لتغيير. 5

 

  .المنسدلة القائمة من السر كلمة تغيير خيار على انقر .6 

 .السر كلمة تحديث صفحة تظھر

 
  

  .الجديدةكلمة السر و كلمة السر الحاليةقم بإدخال  .7

  .السر كلمة طباعة إعادة مجال في الجديدة السر كلمة إدخال إعادة. قم ب8

  .التغييرات لحفظ حفظ على انقر. 9
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دروس الفيديو  من أي إلى لوصولل. الخاص بك البوابة حسابل بشأن الوظائف المختلفة . ھناك العديد من دروس الفيديو التعليمية10
  .الرئيسية القائمة من األيمن الطرف على اسمك على انقر ،ھذه

 

 

  .المنسدلة القائمة في فيديوال دروس خيار على انقر. 11

 اليت تتضمن قائمة بالفيديوھات المتاحة. دروس الفيديوتظھر صفحة 

 



Borrego Health How to Update Your Profile Information in the Patient Portal Rev: 12.07.2015 
 Page 4 of 4 

  .الفيديو تشغيل لبدء التعليمي الفيديو عنوان على انقر. 12

 من األيمن الطرف على اسمك ريااختقم ب. سھلأمر  الخاص بك " MyHealthحساب بوابة المريض " من الخروج تسجيل. 13
 .الرئيسية القائمة

 

 

  من القائمة المنسدلة. تسجيل الخروج. انقر على 14

 .متصفحك نافذة. تنتھي جلسة البوابة الخاصة بك وتظھر رسالة تأكيد في 15

 

  .الدخول صفحةسيتم إعادة فتح و ،موافق على انقر. 15

 .الوقت ھذا في بك الخاص الحساب إلى الوصول إعادة في ترغب ال كنت إذا المتصفح صفحة إغالق. قم ب16
 

 لتعلم وصالت/  المستندات المكتبية تسجيل المريض تحت بند  " خطوة بخطوةMyHealth بوابة المريض " قائمة على االطالع يرجى
 .البوابة موقع لحسابك على األخرى الميزات استخدام كيفية

 


