
எனது சந்திப்புவேளைளை வேற்கொளை 
நொன் எங்கு ்சல்லவேண்டும்? 

்குந் ்ருணங்கைில, உங்களுளைை 
க்லநதுளைைொைள்ல நீங்கள ஒரு ‘கொ்ணொைி 
அளைப்’பின் மூ்லேொக வேற்கொளை்லொம். 

கொ்ணொைி அளைப்பு ஒன்ளறைச் ்சயை 
என்ன்ேல்லொம் வ்ளே?

நல்ல ‘இண்்டைர்ந்ட’ இளணப்பு
உங்களால் இணையம் மூலமா்க ்காணைாளி்கணள 
(உதாரைமா்க: ‘யூ ட்யூப்’) பார்க்க இயலும் என்ால், 
்காணைாளி அணைப்பு ஒனண் உங்களால் ணெயய 
இயலும்.

க்லநதுளைைொை்லதின்வபொது, உங்களுக்கு இளையூறு 
இல்லொ் ்னிப்ப்டை, நல்ல ்ேைிச்சேொன ஒரு இைம்

பின் பக்கத்தில கொண்பிக்கப்ப்டடுளைேொறு இந் 
‘ேள்லயு்லொேி’(Web Browser)கைில ஒன்றைதின் சேீபத்திை 
ேடிேம் ஒன்று: 
• ‘கூகுள் ்க்ராம்’ ‘ணம்கணரா-ொஃப்ட் எட்ஜ்’, 

‘ணமாஸில்லா ஃணபயரஃபா்கஸ்’, அல்லது ‘ஆப்பபிள் 
ஸஃபாரி’

‘்ேப்-வகேைொ’, ‘ஸபபீக்கர’கள ேறறும் 
‘ளேக்்ைொஃவபொன்’
மடி்க்கைபினி்கள் அல்லது ‘ண்கச் ொதனங்க’(mobile devices)
ளில் இணை ஏற்கன்ை ணபாருததப்பட்டிரு்ககும்)

்காணைாளி அணைப்பு ஒனண்ச் ணெயைது எப்படி எனபணதப் 
பற்ிய ்மலதி்கத த்கைல்்கணள்க ்காை அடுதத ப்க்கதணதப் 
பாருங்கள். 

உங்களுணைய ெநதிப்பு்ைணள்ககு  நீங்கள் பயைம் ணெயது 
்நரடியா்கச் ணெல்ைதறகுப் பதிலா்க, ‘இணைய ைைி’யபில் (online) 
உங்களுணைய ‘்களினி்க’-இன ‘்காததிருப்புப் பகுதி’(clinic’s waiting area)
்ககுச் ணெல்லுங்கள். நீங்கள் இவைபிைததிறகு ைரும்்பாது அது 
சு்காதார ்ெணை்ககுத ணதரிைபி்க்கப்படும், மறறும் ஆயததமான பபி்கு 
உங்களுணைய ெி்கிச்ணெயாளர உங்களுைன இணைைார. இதற்கா்க்க 
்கை்ககு ஒனண்த துை்க்க ்ைண்டிய அைெியமில்ணல. நீங்கள் 
உள்ளிடும் எநதத த்கைலும் இருப்பபில் ணை்க்கப்பைாது. 

்நரு்ககு-்நர பாரததுத ணதாைரபாைல் ண்காள்ளும் 
ைெதியுைன கூடிய ்காணைாளி அணைப்பானது ஒரு 
ொதாரைத ணதாணல்பெி அணைப்ணபப் ்பால 
ைெதியானதாகும். 

உங்களுணைய ்நரதணதயும், பைதணதயும் இது 
மிச்ெப்படுததும், மறறும் பராமரிப்பபிணன உங்களுணைய 
ைடீ்டின அண்ணம்ககு்க ண்காண்டுைரும். 

‘கொ்ணொைி அளைப்பு’ (Video Call) மூ்லேொக 
உங்களுளைை சந்திப்புவேளைைிளன வேற்கொளைல

உங்களுளைை சந்திப்புவேளைக்கொக நீங்கள 
்சல்லவேண்டிைது:

அல்லது ேருந்கக் கொத்திருப்புப் பகு்திக்குச் 
்சல்ல இந் ‘க்யூ-ஆர’ (QR) குறைதிைபீ்டடிளனப் 
பைன்படுததுங்கள. 

இது பொதுகொப்பொன்ொ? 

்காணைாளி அணைப்பு்கள் பாது்காப்பானணை; உங்களுணைய 
அநதரங்கத தனணம பாது்கா்க்கப்படு்கி்து. அதி்காரம் 
ணபறறுள்ள ெி்கிச்ணெயாளர்கள் மட்டு்ம நுணைய்ககூடிய 
தனிப்பட்ை ்காணைாளி அண் ஒனறு உங்களு்ககு இரு்ககும்.  

கொ்ணொைி அளைப்பு ஒன்றைதிறகு எவேைவு 
்ச்லேொகும்?

இநத்க ்காணைாளி அணைப்பு இலைெமானதாகும் 
(உங்களுணைய இண்ட்ைரணநட் ணெலணைத தைபிர). இருநதாலும், 
மருததுை்க ்கலநதா்லாெணன எதுவும் ்மறண்காள்ளப்பட்ைால், 
அதற்கான ைைணமயான ணெலவு்கள் அணனதது்ைணள்களிலும் 
ணெல்லுபடியாகும்.

எவேைவு இண்்டைர்ந்ட ‘வை்டைொ’ (data)  ளே நொன் 

பொேிப்வபன்? 

ெி்கிச்ணெயாளர ஒருைர ைரும் ைணர நீங்கள் ்காததிரு்ககும் 

்நரததிறகு இண்ட்ணைரணநட் ‘்ைட்ைா’ எதுவும் ணெலைா்காது. 

‘யூ ட்யூப்’ ்காணைாளி ஒனண் நீங்கள் ‘அதியுயர ணதளிவு’(High 
Definition) முண்யபில் பாரப்பதறகு ஆகும் ‘்ைட்ைா’ 
ணெலைபில் பாதி்ககும் குண்ைா்க்ை ்காணைாளி மூலமான 
்கலநதுணரயாைலு்ககு ஆகும்.

்ை்கம் குண்நத ‘இண்ட்ைரணநட்’ இணைப்பு்களு்ககு அல்லது  
தி்ன குண்நத ்கைபினி, ‘்ைப்ளட்’ அல்லது ‘ஸ்மாரட்ஃ்பான’-
இறகு ‘்ைட்ைா’ ணெலவு குண்ைா்க்ை ஆகும். இநத்க 
கூறு்களின ்காரைமா்க அணைப்பபின ஒட்டுணமாததத தரம் 
குண்ய்ககூடும்.

அணைப்பபில் ஒன்ிறகு ்மறபட்ை பஙகுபறறுனர்கள் 
இரு்ககும்்பாது ‘்ைட்ைா’ ணெலவு அதி்கமாகும்.

20 நிமிை ்நர அணைப்பபிறகு, ஒரு ‘ண்கச் ொதன’ததில் இது 230 
எம்.பபி அளைபிறகு இரு்ககும், மறறும் ்கைபினி(PC)யபில் இது 450 
எம்.பபி அளைபிறகு இரு்ககும், இது ‘ஸ்ண்கப்’ (Skype®) அல்லது 
‘ஃ்பஸ்ணைம்’ (Facetime®)-இறகு ஆகும் ‘்ைட்ைா’ ணெலணைப் 
்பான்்த ஆகும்.

*

‘ஸேொர்டஃவபொன்’ ேறறும் ‘வைப்ை்ட’ 
பைனரகள
உங்களுணைய ‘ணமாணபல் ்ைட்ைா’ -ணைப் 
பயனபடுததுைணதத தைபிர்க்க, உங்கள் 
ைடீ்டில் அல்லது ்ைணலயபிைததில் உள்ள 
‘இண்ட்ணைரணநட்’ இணைப்ணபப் பயனபடுததுங்கள். 
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ெசல்�ங்கள்:

இைணப்ப�ல், அல்ல� �காதார 
ேசைவய�ன் வைலத்தலத்தில் 

ெகா�க்கப்பட்�ள்ள ‘Start A Video Call’ 
எ�ம் ெபாத்தாைன அ�த்�ங்கள்.

‘க்ள�ன�க்’-இன் ‘இைணய 
காத்தி�ப்�ப் ப�தி’ (online Waiting 

Area)-ய�ல் உள் �ைழ�ங்கள்

சிகிச்ைசயாளர் வந்த�டன் 
கலந்�ைரயாடல் �வங்�ம்

ெசால்லப்ப�ம் ெபா��, 
ெபயைர�ம் மற்ற 

வ�வரங்கைள�ம் உள்ள��ங்கள். 

1 2 3 4

காெணாள� அைழப்�கைளச் ெசய்யத் தயாரா�ங்கள்

ப�ன் வ�ம் வைல�லாவ�கள�ன் 
சம�பத்திய வ�வம் ஒன்ைற ந�ங்கள் 
பயன்ப�த்�கிற�ர்கள் என்பைத 
உ�திப்ப�த்�ங்கள்: 

‘��ள் க்ேராம்’
(‘வ�ண்ேடாஸ்’, ‘ஆண்ட்ராய்ட்’ , ‘‘மாக் 
ஓ. எஸ்’, ஐ.ஓ.எஸ் 14.3+’)

‘ஆப்ப�ள் சஃபா�’ 
(‘மாக் ஓ. எஸ்’, ஐ.ஓ.எஸ்)

‘ெமாஸில்லா ஃைபயர்ஃபாக்ஸ்’
(‘வ�ண்ேடாஸ்’, ‘ஆண்ட்ராய்ட்’ , ‘‘மாக் 
ஓ. எஸ்’, ஐ.ஓ.எஸ் 14.3+’)

‘ைமக்ெரா-சாஃப்ட் எட்ஜ்’
(‘வ�ண்ேடாஸ்’, ‘ஆண்ட்ராய்ட்’ , ‘‘மாக் 
ஓ. எஸ்’, ஐ.ஓ.எஸ் 14.3+’)

ஏ்ொேது சரிைொக இைங்கேிலள்ல என்றைொல என்ன ்சயேது?

•	 https://vcc.healthdirect.org.au/troubleshooting எனும் ைணலததலப் ப்க்கததிறகுச் ணெல்லுங்கள்

வே்ல்திகத ்கேலகள
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An interpreter will be available during your appointment. 

If you would like to cancel or reschedule your appointment 

call 03 93427393.

https://static.helpjuice.com/helpjuice_production/uploads/upload/image/5044/735351/Video_Call_Troubleshooting_Patients.pdf


Where do I go to attend my appointment?

Where appropriate, you can have your 
consultation online via a video call

What do I need to make a video call?

A good connection to the internet             
If you can watch a video online 
(e.g. YouTube) you can make a video call

A private, well-lit area where you will not be 
disturbed during the consultation

A recent version of one of these Web Browsers 
as shown overleaf:

• Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
or Apple Safari

Web-camera, speakers and microphone           
(already built into laptops or mobile devices)

See over for more information on how to
make a video call.  

Instead of travelling to your appointment, you enter 
the clinic’s waiting area online. The health service is 
notified when you arrive, and your clinician will join you 
when ready.

Video calling is as convenient as a 
phone call, with the added value of 
face-to-face communication.

It can save you time and money,       
and brings your care closer to home.

Attending your appointment 
via a Video Call

To attend your appointment, go to:

Or use this QR code to access the clinic waiting area:

Is it secure? 
Video calls are secure; your privacy is protected.        
You have your own private video room, that only 
authorised clinicians can enter.

How much does a video call cost?
The video call is free (except for your internet usage). 
However, the regular costs – if any – of a medical 
consultation still apply.

How much internet data will I use?
You don’t use any data while waiting for a clinician        
to join you.

A video consultation uses less than half of the data 
you would use while watching a YouTube video in            
High Definition*.

Data use is less on lower-speed internet connections, 
or if you’re using a less powerful computer, tablet, 
or smartphone. These factors can also reduce the       
overall quality of the call.

Data use increases when there are more than two 
participants in the call.

That’s about 230 MB on a mobile device, and 450 MB on a PC    
for a 20 minute call, which is similar to Skype® or FaceTime®.

*

Smartphone & tablet users            
If you can, connect to a home or work 
Wi-Fi network to avoid using your mobile 
data allowance.

There is no need to create an account.
No information you enter is stored.

Telehealth with the Royal Melbourne Hospital

https://thermh.org.au/telehealth



Go to  

 Click the Start A Video Call button 
in the link provided, or on the 

health service's website.

Enter the clinic’s online 
Waiting Area

Clinician arrives and the 
consultation proceeds

Enter name and details 
when prompted

1 2 3 4

Get ready to make video calls

Make sure you use a recent version 
of one of the following browsers:

Google Chrome 
(Windows, Android, MacOS, iOS 14.3+)

Apple Safari  
(MacOS, iOS)

Mozilla Firefox
(Windows, Android, MacOS, iOS 14.3+)

Microsoft Edge
(Windows, Android, MacOS, iOS 14.3+)

What do I do if something is not working?
• Go to https://vcc.healthdirect.org.au/troubleshooting

More information

https://thermh.org.au/telehealth

An interpreter will be available during your appointment. 

If you would like to cancel or reschedule your appointment 

call 03 93427393.

https://static.helpjuice.com/helpjuice_production/uploads/upload/image/5044/735351/Video_Call_Troubleshooting_Patients.pdf

