
စမတ််ဖုုန်း်� နှှင့််် တ်က််ပလက်် သုုံး� �စဲ�သူုံးမ�း�
သင်် လုုပ််နုုိုင််လုှင်် သင််် မုုိုဘုုိုင််�ဒါါတာာ သု� �စဲွဲ�မုိုကုုို 
မိုလုုပ််ရန်် အုိမ်ို သုု်မိုဟုုတ်ာ အိလုုပ်် Wi-Fi 
နှိုင်််ဆက်ိုလုုုက်ိုပ်ါ။ 

ထုုိုက််သုံးင့်််သုံးလုု သုံးင့််သုံးည်် သုံးင့်််ဆရားဝန်း်နှှင့်််ပြပသုံးပြ�င့််�ကုု် 
ဗီီဒီီယုုိုဖုုန်း်�ခေါ်�်ပြ�င့််�မှတ်စ်ဆင့််် အဲွန်း်လုုင့််�ပြဖုင့််် 
ပြပသုံးခေါ်ဆဲ�ခေါ်နဲှ�နုုှင့််ပါသုံးည််။ 

ဗီီဒီါယုုိုဖုုန််�ခေါ်�်ခြ�င််�သည်် ဖုုန််�ခေါ်�်ဘုိုသကို�် သုု် 
အိဆင််ခေါ်ခြပ်ပ်ါသည််၊ မိုျက်ိုနှိုာ�ျင််�ဆုုင််ခေါ်တဲာ၍် လုုပ််ခေါ်ပ်�ပ်ါသည််။ 

၎င််�သည်် သင််် အိ�ျုန််နှိုင််် ခေါ်ငဲ်ခေါ်�ကို�ကုုို သက်ိုသာခေါ်စွဲနုုိုင််ပြီးပီ်� 
သင််၏ ခေါ်စွဲာင်််ခေါ်�ှာက်ိုမုိုကုုို အုိမ်ိုနှိုင််် ပုု်မုုိုနီ်�ကိုပ််ခေါ်စွဲပ်ါသည််။ 

က်ွနှ်ု ပ်၏ ရာက််��ုန်း်�ကုု် တ်က််ခေါ်ရားက််ရာန်း် က်ွနှ်ု ပ် 
မည််သုံးည်််ခေါ်န်းရားသုုုံး ်သဲုံးး�ရာမည််န်းည််�။ 

သုံးင့််် ရာက််��ုန်း်�ကုု် တ်က််ခေါ်ရားက််ရာန်း်အွတဲ်က်် လုပ်ရာန်း်မှး-

ဗီီဒီီယုုိုဖုုန်း်�ခေါ်�်ပြ�င့််�မှတ်စ်ဆင့််် သုံးင့်််ရာက််��ုန်း်�ကုု် တ်က််ခေါ်ရားက််ပြ�င့််�

သင်််ရက်ို�ျုန််�သုု် သဲာ�မိုည်််အိစွဲာ� သင်် ခေါ်ဆ��န််�၏ အဲိန််လုုုင််� 
ခေါ်စွဲာင်််ဆုုင််�ခေါ်န်ရာကုုို သင်် ကိုလုစ်ွဲနုှိုပ််ပ်ါ။
သင်် ခေါ်ရာက်ို�ျုန််၌ ကိုျန််�မိုာခေါ်ရ� ဝန််ခေါ်ဆာင််ဌာာန်ကုုို 
အိခေါ်�ကိုာင််��ကိုာ�လုုုက်ိုပြီးပီ်� သင််် ဆရာဝန််သည်် အိဆင််သင်််ခြဖုစ်ွဲသည်််အိ�ါ 
သင််နှိုင််် စွဲကိုာ�ခေါ်ခြပ်ာပ်ါမိုည််။
စွဲာရင််�တာစ်ွဲ�ု ဖဲုင်််လှုစ်ွဲရန်် မိုလုုုပ်ါ။
သင်် ခေါ်ရ�သဲင််�သည််် မိုည််သည်််အိ�ျက်ိုအိလုက်ိုကုုိုမိုှ သုုခေါ်လှုာင််မိုထားာ�ပ်ါ။ 
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ဗီီဒီီယုုိုဖုုန်း်�ခေါ်�်ရာန်း် က်ွနှ်ု ပ် မည််သုံးည်််အွရား လုုပါသုံးလ�။

အွင့််တ်းန်းက််လုုင့််�နှှင့််် ခေါ်က်းင့််�ခေါ်က်းင့််� အွဆက််အွသဲုံးယ်ို

အိကိုယ်ို၍ သင်် အဲိန််လုုုင််�ခြဖုင််် ဗီီဒီါယုုို �ကိုည်််နုုိုင််လုှင်် 
(ဥပ်မိုာ-YouTube) သင်် ဗီီဒီါယုုိုဖုုန််�ခေါ်�်နုုိုင််သည််။  

ဆရာဝန််နှိုင်််ခေါ်ဆဲ�ခေါ်နဲို�ခေါ်န်စွဲဥ် သုံးင့်််အွး� အွခေါ်နှှးင့်််အွယှိုက်် မပြဖုစ်သုံးည််် 
သီုံး�သုံးန်း်် ၊ အွလင့််�ခေါ်ရားင့်် ခေါ်က်းင့််�ခေါ်က်းင့််� ခေါ်န်းရားတ်စ်�ု

ခေါ်အွးက််ပါတုု်အ်ွန်းက်် တ်စ်�ု-

• Google Chrome web browser (ဦး�စွဲာ�ခေါ်ပ်�သည််)
သုု်မိုဟုုတ်ာ Firefox web browser ကုုို ကဲိုန််ပ်ျ�တာာ သုု်မိုဟုုတ်ာ
လုက်ိုဖ်ုခေါ်တာာ် (Windows သုု်မိုဟုုတ်ာ MacOS)၊ သုု်မိုဟုုတ်ာ
Android တာက်ိုပ်လုက်ို သုု်မိုဟုုတ်ာ စွဲမိုတ်ာဖုုန််�ခြဖုင်််

• Safari web browser ကုုို Apple ကဲိုန််ပ်ျ�တာာ သုု်မိုဟုုတ်ာ
လုက်ိုဖ်ုခေါ်တာာ် (MacOS)၊ သုု်မိုဟုုတ်ာ အုုိင််�ပ်က်ို သုု်မိုဟုုတ်ာ
အုုိင််�ဖုုန််�ခြဖုင်််

ဝက််ဘ််-က်င့််မရား၊ စပီက်း နှှင့််် မုုက််က်ရုုိုဖုုန်း်� 
(လုက်ိုဖ်ုခေါ်တာာ် သုု်မိုဟုုတ်ာ မုုိုဘုုိုင််�ဖုုန််�မိုျာ�တဲာင်် အိသင်််�ုှပြီးပီ်� ခြဖုစ်ွဲရမိုည််)

ဗီီဒီါယုုိုဖုုန််�ကုုို မိုည််သုု်ခေါ်�်ရမိုည််် အိပုု် အိ�ျက်ိုအိလုက်ိုမိုျာ�ကုုို 

လုုုက်ိုလု� �ကိုည်််ပ်ါ

၎င့််�မှး လု� ခြုံ�� စုတ််��ရာပါသုံးလး�။

ဗီီဒီါယုုိုဖုုန််�ခေါ်�်မုိုမိုျာ�မှိုာ လုု� ခြုံ�� စုွဲတ်ာ�ျရသည််- သင််် ကုုိုယ်ိုခေါ်ရ�အိခေါ်သ�စုွဲတ်ာကုုို 
ကိုာကဲိုယ်ိုခေါ်ပ်�ထားာ�သည််။ သင်််တဲာင်် သင်််ကုုိုယ်ိုပုု်င်် သီ�ခြ�ာ� ဗီီဒီါယုုိုအိ�န််��ုှပြီးပီ်� 
�ဲင်််ခြုံပ်�� ရသည််် ဆရာဝန််မိုျာ�ကိုသာ ဝင််နုုိုင််သည််။

ဗီီဒီီယုုိုဖုုန်း်�ခေါ်�်မုမှး မည််မှ ကု်န်း်က်�မည််န်းည််�။ 

ဗီီဒီါယုုိုဖုုန််�ခေါ်�်မုိုမှိုာ (သင််် အိင််တာာန်က်ို သု� �စဲွဲ�မုိုအိတဲာက်ိုမှိုလဲု�၍) 
အိ�မို�် ခြဖုစ်ွဲပ်ါသည််။ သုု်ခေါ်သာ်လုည််� ဆရာဝန််ခြပ်သသည််် 
ပု်� မှိုန််ကုိုန််ကိုျစွဲရုတ်ာမိုျာ�- အိကိုယ်ို၍ �ုှလုှင််- ခေါ်ပ်�ရခေါ်သ�မိုည််ခြဖုစ်ွဲသည််။ 

က်ွနှ်ု ပ် အွင့််တ်းန်းက်် ဒီါတ်း (data) မည််မှ သုုံး� �ရာမည််န်းည််�။

သင််နှိုင်််စွဲကိုာ�ခေါ်ခြပ်ာရန်် ဆရာဝန််ကုုို ခေါ်စွဲာင်််ဆုုင််�ခေါ်န်စွဲဥ် အိတဲာင််� 
မိုည််သည်််ဒါါတာာမိုှ သု� �စဲွဲ�မိုည်် မိုဟုုတ်ာပ်ါ။

ဗီီဒီါယုုိုခြဖုင််် ခေါ်ဆဲ�ခေါ်နဲို�ခြ�င််�သည်် YouTube ဗီီဒီါယုုိုကုုို 
အိခေါ်ရာင််ပု်� ရုပ််ခေါ်ကိုာင််�ခေါ်ကိုာင််� (High Definition)* ခြဖုင််် �ကိုည်််စွဲဥ် သင်် 
သု� �လုုုက်ိုမိုည််် ဒါါတာာ၏ ထားက်ိုဝက်ိုခေါ်အိာက်ို သု� �စဲွဲ�ပ်ါသည််။ 

သု� �သည််် ဒါါတာာသည်် အိ�ုှန််ပုု်န်ည််�သည််် အိင််တာာန်က်ို ဆက်ိုသဲယ်ိုမုိုမိုျာ� 
သုု်မိုဟုုတ်ာ အိကိုယ်ို၍ သင်် အိင််အိာ�ပုု်န်ည််�သည််် ကဲိုန််ပ်ျ�တာာ၊ တာက်ိုပ်လုက်ို 
သုု်မိုဟုုတ်ာ စွဲမိုတ်ာဖုုန််� သု� �ခေါ်န်လုှင်် ပုု်န်ည််�ပ်ါသည််။  ဤအိခေါ်�ကိုာင််��� မိုျာ�သည်် 
ဗီီဒီါယုုိုဖုုန််�ခေါ်�်သည််် သာမိုန်် အိရည််အိခေါ်သဲ�ကုုိုလုည််� ခေါ်လုျာ်န်ည််�ခေါ်စွဲနုုိုင််သည််။ 

ဒါါတာာသု� �စဲွဲ�မုိုသည်် စွဲကိုာ�ခေါ်ခြပ်ာစွဲဥ် လူုနှိုစ်ွဲခေါ်ယိုာက်ိုထားက်ို ပုု်သည်််အိ�ါ 
ပုု်မိုျာ�ပ်ါသည််။  

*  မုိုန်စ်ွဲ ၂၀ စွဲကိုာ�ခေါ်ခြပ်ာရန််အိတဲာက်ို မုုိုဘုုိုင််�ဖုုန််�ခြဖုင််် 230 MB �န််် နှိုင််် ကဲိုန််ပ်ျ�တာာခြဖုင််် 
450 MB �န််် ခြဖုစ်ွဲသည််၊ ၎င််�မှိုာ Skype®  သုု်မိုဟုုတ်ာ Facetime® နှိုင််် 
အိတူာတူာခြဖုစ်ွဲသည််။



ပုုမုုခေါ်သုံးး အွ��က််အွလက််မ�း�

တ်စ်စု�တ်စ်�ု အွလုပ်မပြဖုစ်လှင့်် က်ွနှ်ု ပ် ဘ်းလုပ်ရာမည််န်းည််�။

• �ကိုည်််ရန််ဝက်ိုဘ်ိုဆုုက်ို- https://vcc.healthdirect.org.au/troubleshooting

က်လစ်နုှှပ်ရာန်း်-

ခေါ်ဆ��န််� ဝက်ိုဘ်ိုဆုုက်ို�ုှ 
အိဝင််ခေါ်န်ရာသုု်သဲာ�ပြီးပီ်�  

Start Video Call ရုုပ််ပု်� ကုုို ကိုလုစ်ွဲနုှိုပ််ပ်ါ

ခေါ်ဆ��န််�၏ အဲိန််လုုုင််�  
Waiting Area ကုုို ဝင််ပ်ါ

လုုပ််�ုုင််�သည်််အိ�ါ န်ာမိုည််နှိုင််် 
ဖုုန််�န်� ပ်ါတ်ာကုုို ခေါ်ရ�သဲင််�ပ်ါ။

ဆရာဝန််ခေါ်ရာက်ိုလုာပြီးပီ်� 
ခေါ်ဆဲ�ခေါ်နဲို�မုိုကုုို စွဲတာင််မိုည််

ဗီီဒီီယုုိုဖုုန်း်�ခေါ်�်ရာန်း် အွဆင့််သုံးင့်််လုပ်ပါ

သုံးင့်် ခေါ်အွးက််ပါ web browsers 
မ�း�အွန်းက်် တ်စ်�ုကုု် သုုံး� �ရာန်း် ခေါ်သုံး��းခေါ်စပါ-

This  translation was provided courtesy of 

Microsoft Edge Version 79+
(Windows, MacOS)
Microsoft Edge Version 44+
Android

https://vcc.healthdirect.org.au/troubleshooting
https://www.allgraduates.com.au/interpreter-services/#video
https://www.allgraduates.com.au/


Where do I go to attend my appointment?

Where appropriate, you can have your 
consultation online via 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.

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

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

One of these:

• Google Chrome web browser (recommended)
or Firefox web browser on a desktop or laptop
(Windows or MacOS), or on an Android tablet
or smartphone

• Safari web browser on an Apple desktop or
laptop (MacOS), or iPad or iPhone

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

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

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:

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.



Get ready to make video calls

Make sure that you use one of the 
following web browsers:

Google Chrome Version 72+ 
(Windows, Android, MacOS)

Apple Safari Version 11.4+ 
(MacOS, iOS)

Firefox Version 68+
(Windows, Android)

Microsoft Edge Version 79+
(Windows, MacOS)
Microsoft Edge Version 44+
Android

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

More information

https://static.helpjuice.com/helpjuice_production/uploads/upload/image/5044/345340/Video_Call_Troubleshooting_Patients.pdf
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