
વિડીયો કોલિંગ સગિડભર્યું અને િાપરિામાં સરળછે 

આપની અપોઇન્મેન્ટ ્ા્ટમે મુસાફરી કરીનમે કાાંય જવાનમે બદલમે 
આપ નનમનલલખિત કડીનો ઉપયોગ કરી ઑનલાઈન પ્રતીક્ા 
સ્થળમે જશો.

આ સમેવા એ જોશમે કમે આપ આવી ગયા છો અનમે આ સમેવા 
આપનાર જયારમે તૈયાર હશમે તયારમે આપના ફોન ્થી જોડાશમે.

આ ્ા્ટમે િાતુાં િોલવુાં જરૂરી ન્થી.

લવડીયો કોલ સુરખક્ત છમે અનમે આપની ગુપતતા રખક્ત છમે. 

આપની અપોઇનમેન્ટ મા્ેટ 
વિડીયોથી હાજરી આપો

વિડીયો કોિ કેિી રીતે કરિો તેની િધ્ય માવહતી મા્ેટ પૃષ્ઠ બે જ્યિો

વિડીયો કોિ કરિા મા્ેટ મારે શ્યં જોઈશે?

વિડીયો કોિ કરિામા્ેટ કોઈ ઉપકરણ, જમે્કમે સ્ા્ટ્ટફોન, ્ટમેબલમે્ટ અ્થવા વમેબકમે્ અનમે સપીકરવાળુાં કમપ્ ુ્ટર 
(્ો્ટા ભાગમે લમેપ્ટોપ્ાાં –પહમેલમે્થી લગાવમેલુાં) હોય છમે.

આધારપાત્ર ઈન્ટરને્ટન્યં કનેકશન (વાયરીંગ કરમેલુાં, વાઈ-ફાઈ, અ્થવા ્ોબાઈલ ડમે્ટા). જો આપ ઑનલાઈન 
લવડીયો જોઈ શકતા હો તો આપ જરૂર્થી લવડીયો કોલ કરી શકશો.

આપના પરા્શ્શ (કનસલ્ટમેશન) ્ા્ટમે પોતાની િાનગી, પૂરતા પ્રકાશિાળી જગયા કમે જયાાં આપનમે િલમેલ ના 
પહોંચમે.

શ્મેષ્ઠ લવડીયો કોલની કાય્શક્્તા 
્ા્ટમે ક્ો્, સફારી અ્થવા ઍજની 
આધુનનક/ તાજમેતરની આવૃખતિ વાપરો.

ગ્યગિ ક્ોમ
લવનડોઝ, એનડ્ોઇડ, 
્મેકઓએસ 

એપિ સફારી 
્મેકઓએસ, આઈઓએસ, 
આઇપમેડઓએસ

માઇક્ોસોફ્ટ એજ 
લવનડોઝ 

 

અહીંયા જાિ

હ્યં  મારી વિડીયો અપોઇનમને્ટ મા્ેટ કેિી રીત ેહાજરી આપીશ?

 



મારે શ્ય ંજાણવ્ય ંજોઈએ?

જો કશ્યકં ના ચાિત્ય ંહોય તો મારે શ્ય ંકરવ્ય?ં 

જુઓ https://wales.nhs.attendanywhere.com/troubleshooting

િધ્ય માવહતી

આ સ્યરક્ષિત / ખાનગી છે?

આપની પાસમે પોતાનો િાનગી લવડીયો 
રૂ્ છમે કમે જમે્ાાં ફકત આ સમેવા આપનાર 
અલિકૃત હોય તમે જ પ્રવમેશી શકમે છમે.

આપમે મુકમેલી કોઈપણ ્ાનહતી રાિવા્ાાં 
આવતી ન્થી. 

ફોન કોલ રમેકોડ્ટ  કરવા્ાાં આવતા ન્થી.

વિડીયો કોિનો ખચ્ચ કે્ટિો થાય છે?

લવડીયો કોલ આપના ઈન્ટરનમે્ટના 
વપરાશના ચાજ્ટ ખસવાય ્ફત છમે.

્ટીપ! જો બની શકમેતો વાઈ-ફાઈ 
નમે્ટવક્ટ  સા્થમે કનમેક્ટ કરો જમે્થી આપનો 
્ોબાઈલ ડમે્ટા વપરાય નહીં.

હ્યં  કે્ટિો ઈન્ટરને્ટ ડે્ટા િાપરીશ?

જયારમે આપ ત્ારી સા્થમે કોઈ જોડાય 
તમેની રાહ જોતા હો તયારમે લવડીયો કોલ 
ડમે્ટા ન્થી વાપરતુાં.

કોલનુાં જોડાણ ્થયા પછી તમે સકાઈપ® 
અ્થવા ફમેસ ્ટાઈ્® જમે્ટલા જ પ્ર્ાણ્ાાં 
ડમે્ટાનો વપરાશ કરમે છમે.

હ્યં  મારો વિડીયો કોિ કેિી રીત ેકરં?

Test call

આપનુાં વમેબબ્ાઉઝર િોલો અનમે તમે્ાાં 
અડ્મેસના બોકસ્ાાં (સચ્શ બોકસ્ાાં 
નનહ) સમેવાનુાં (સરવવિસનુાં) વમેબ અડ્મેસ 
્ટાઈપ કરો. 

જયારમે આપ તૈયાર હો તયારમે, સ્ટા્ટ્ટ  
વિડીયો કોિન્યં બ્ટન કકલક કરો.

્ટીપ! આપની અપોઇન્મેન્ટ પહમેલા 
આપનો સમે્ટઅપ ચમેક કરવા એક ્ટમેસ્ટ 
કોલ કરી જુવો.

તાંત્ર વયસ્થા એ તપાસ કરશમે કમે ત્ારી 
પાસમે બધુાં જ તમેના યોગય સ્થાન પર છમે 
(ઇન્ટરનમે્ટ, સપીકર, ્ાઈક્ોફોન અનમે 
લવડીયો) 

જો ત્નમે પૂછવા્ાાં આવમે તો ત્ારા 
બ્ાઉઝરનમે ત્ારા કમે્મેરા અનમે ્ાઇક્ોફોનમે 
એકસમેસ (જોડાણ) કરવા દમેજો.

આપની લવગતો મુકો, નનય્ો અનમે શરતો 
સા્થમે સહ્ત ્થવાના િાના્ાાં કકલક 
કરો અનમે આપનો કોલ ચાલુ કરો.

કોલ પૂણ્શ કરવા, ઍનડ બ્ટન પર કકલક 
કરો.

્ટીપ! રીફે્શ બ્ટન કકલક કરીનમે ઘણી 
સ્સયાઓ સ્સયાઓ હાલ ્થઇ શકશમે

Start video call

End Refresh

આપની સેિાના િેબ એડે્સ મા્ેટ પૃષ્ઠ એક જ્યિો

https://wales.nhs.attendanywhere.com/troubleshooting
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