
 

Borrego Health How to Access Your MyHealth Patient Portal Account Rev: 12.07.2015 
 the First Time 
  Page 1 of 5 

 	"	MyHealth	المريض " بوابةكيفية الوصول إلى حساب 
  لمرة األولىل

 ً   :اآلن تستطيع “. MyHealth"  المريض بوابة حساب في بك مرحبا

 المفضلة وصيدليتك بك الخاصة االتصال قائمة ذلك في بما بك، الخاصة الشخصية المعلومات تحديث 
 التأمينب فيما يتصل التغييراتبشأن  إدخال معلومات 
 اإلقرار ب HIPAA الخصوصية إشعارات من وغيرھا 
 إدارة المواعيد 
 ما سؤال لطرح التمريض طاقمب االتصال 
  تقديم 
 طبية وصفةإلعادة صرف  طلبات تقديم 
 عيادةلل قمت بھا زيارة آخرمن  أو الخاص بك الكامل الطبي السجل من نسخة طلب  

  !استمتع

االلكترونية التي يتم ارسالھا  ض الترحيبيةيالمر بوابةالمذكور في رسالة  الرابط على اضغط األولى، للمرة المريض موقع إلى الدخول لتسجيل .1
  من قبل النظام. 

 ".MyHealth"  المريض لبوابةالترحيبية  سيتم إطالق شاشة تسجيل الدخول

 
 

  .الدخول تسجيل فوق وانقر رسالة البريد االلكتروني الترحيبية في التي تم ارسالھا لك السر كلمةو المستخدم اسم قم بإدخال .2

إلى كلمة مرور  النظام التي اصدرھا السر كلمة تغيير وستطلب منك ،"السر الخاصة بك بتغيير كلمة ينبغي أن تقوم. ستظھر شاشة "3
 .اختيارك من شخصية
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  )أقصى حدكأحرف  10( الجديدة السر كلمة أدخل. 4

 .كلمات السر حساسة لحالة األحرف 
  محاوالت دخول متتالية فاشلة إلى قفل حساب المستخدم. ) 3ثالث (ستؤدي 
 النظام في حسابك قفل لغاءإل العمالء خدمة ممثلب االتصال الضروري فمن الحساب قفلتم  إذا. 

  .حفظ فوق انقر ثم المرور كلمة إدخال إعادةفي مجال  بك الخاصة المرور كلمة إدخال ةداع. قم بإ5

 بنجاح السر كلمة تغيير تمقد  أنه إلى تشير رسالة مع الشخصي ملفي تظھر شاشة.  

 
 
  .حفظ فوق وانقر سري جوابو سؤال قم بإدخال. 6

  .  EULAسياسة خصوصية الموقع وتظھر صفحة 
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  .ك على الموقعحساب إلى لالنتقال "الخصوصية بيان قبولقم ب " عنوان تحت" أوافق" زر انتقاء على انقر. 7

  .حسابات المريضتظھر صفحة 
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  .األزرق الزر على وانقر المنسدلة بالبوابةالمستخدم المريض الخاصة  قائمة من حسابك قم باختيار. . 8

 الخاص الحساب إلى الدخول بتسجيل فيھا تقوم التي األولى المرة في فقط الصفحة ھذهتظھر . الحسابالتحقق من  صفحة .  تظھر9
   الالحقة. الدخول تسجيل عمليات في الصفحة ھذهلن تظھر  بك، الخاص الحساب صحةالتحقق من  بمجرد. على الموقع بك

 :بك الخاص الحساب التحقق من صحة إلثبات

 
  .صحة الحساب من التحقق تأكيد رسالة تظھر. تحقق بك وانقر على الخاص الميالد تاريخو البريدي الرمز . قم بإدخال10

 .الخاص بالممارسة HIPAA إشعار مع صفحة معلومات خصوصية المريض. تظھر 11
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  ".معلومات الخصوصية الخاصة بالمريضاستلمت  بأننياقر . قم باختيار " 12

  .استمر. قم بالنقر على 13

 الخصوصية معلوماتب االعترافيتم  لم إذا اإللكتروني الموقع إلى الدخول على اً قادر تكون لن HIPAA. 

 )." MyHealth"  المريض بوابة في بك الخاصة المعلومات تحديث كيفية" انظر( المريض تسجيل صفحة . تظھر14

  !استمتع. لالستخدام اآلن جاھزالخاص بك "  MyHealth"  المريض موقع حساب

 ك علىلحساب األخرى الميزات استخدام كيفيةكي تتعلم خطوة بخطوة  " MyHealth" المريض  بوابة قائمة على االطالع يرجى
 .موقعال

 


