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ការជបួពនិតិយថែទផំ្ទៃម ោះរបសអ់្នកតាម្ទរូសព័ៃសខុភាព 
Telehealth your pregnancy care visit 

  មតើខងុមំៅទីណាសរំាប់ការណាត់ជួបរបសខំុ្់? Where do I go to attend my appointment? 

ចំព ោះមកកាន់តាមការណាត់ជួបរបស់អ្នក  ចូរអានពៅ  www.monashhealth.org/telehealth 

ជំនួសការព្វើដំព ើ រ  អ្នកអាចចូលពៅកនុងការរង់ចំ (waiting area) សំរាប់គ្លីនិក online ។ 
ព ើងនឹងដឹងថាអ្នកបានចូលមកដល់ព ើ  ពេលព ោះពេទ្យពមើលថែរបស់អ្នកនឹងចូលរមួជាមួ  ពៅពេល
អ្នកបានពរៀបចំខ្លួនព ើ ។ពោ មិនចំបាច់បពងកើតជាគ្ នីអ្វីព ើ ។ 

 មតើអ្នកអាចមានសទិធសរំាប់ការមក្រើទរូសព័ៃថទនកសខុភាពមនោះថែរ? Am I eligible for telehealth? 
ប្របាកដណាស់។  ប្រគ្ប់ស្ដសរមីានផ្ធៃព ោះអាចមានសិទ្ៃិសំរាប់ការពប្របើប្របាស់ពនោះបាន។   
ប្រកមុថធនកមនទីរសមភេនឹងេិាកកសាជជាមួ អ្នកេីការណាត់ជួប មួ ណាថដលអាចនឹងចត់ថចងព្វើពោ ការ 
េិនិតយតាមទូ្រស័េទថធនកសុខ្ាកេ នឹងពោ ថធនកមួ ណាប្រតវូការមកជួបេិនិតយពោ ផ្លល ល់ពៅឯមនទីរគី្លនិក។

 មតើភាពមនោះមានសវុតតភិាពថែរ? Is it secure?                                                     
ទូ្រស័េទពៅតាមវឌីីអូ្ គឺ្មានសុវតតិាកេ ថធនកជាឯកជនផ្លទ ល់ខ្លួនរបស់អ្នកបានការ រជូនធងដែរ។  
អ្នកមានបនទប់ឯកជនផ្លទ ល់សំរាប់ពប្របើពៅវឌីីអូ្ គឺ្មានថតប្រកមុពេទ្យពទ្ ថដលអាចអ្នុញ្ញា តឲ្យចូលបាន។ 

មតើការមក្រើទរូសព័ៃមៅវីឌអី្មូនោះអ្សផ់្ែៃប នុ្មា នថែរ? How much does a video call cost?     

ការពប្របើទូ្រស័េទពៅវឌីីអូ្ពនោះគឺ្មិនគិ្តតផ្មលអ្វីព ើ   (ពលើកថលងថតការពប្របើប្របាស់ អិ្នព ើ្ថ តរបស់អ្នក)។ 

មតើខ្ុនំងឺក្តូវក្មបើសរំាប ់អ្និម ើថែតអ្សប់ នុ្មា នមៅ? How much internet will use? 

អ្នកមិនចំបាច់ពប្របើ ចំនួនផ្នោតា DATA  ពៅពេលអ្នករង់ចំជួបជាមួ ពេទ្យថដលមកចូលរមួជាមួ អ្នក
ព ោះព ើ ។ ការពប្របើវឌីីអូ្េិពប្ររោះជមងឺ គឺ្ការពប្របើមានតិចជាង ក់កណារ លផ្ន DATA ថដលអ្នកពប្របើកនុងការ
ពមើលវឌីីអូ្ YouTube កនុងកំរតិនិ មាកេដ៏ខ្ពស់ (in High Definition)។ 
ការតាកា ប់អិ្នព ើ្ថ តថដលមានពលបឿនទាប  ព្វើឲ្យកមាល ងំរបស់ computers  ពខ្សាជ  នឹងពប្របើ DATA អ្ស់
តិច   ប ុថនរជាទូ្ពៅអាចនឹងបនថ នូវគុ្ ាកេកនុងការពប្របើ។ 
គឺ្ប្របថ លមាន កំរតិ 230 MB  ការថបងថចកសំរាប់ mobile នឹងសំរាប់ computers PC កំរតិ 450 MB 

ពប្របើកនុងរ ោះពេល 20 minutes  ដូចរន កនុងការពប្របើ Skype® ឬ FaceTime®  សំរាប់អ្នក ថដលពប្របើ 
Smartphone & tablet  ធងថដរ ។  ពបើសិនជាអ្នកតាកា ប់ពៅបណារ ញ Wi-Fiពៅធទោះឬពៅកថនលងព្វើការ គឺ្
អាចជួ ពជៀសវាងកនុងចំណា ពៅពលើការពប្របើ  Mobile DATA  របស់អ្នក។ 
 

http://www.monashhealth.org/telehealth


ពត៌មានសំរាប់អ្នកជម្ងឺទងំពួង  ក្កុម្ក្រួសារ នឹងអ្នកមម្ើលថែទ ំ                                                             
Information for patients, families and carers  

Page 2 

 

 

 

 ការចាបម់ទដើ ម្៖ មតើខ្ុកំ្តូវម វើយ់ងមម្ដចមែើម្បទីរូសព័ៃមៅតាម្វីឌអី្បូាន?                                                                                           
Getting started: What do I need to make a video call?  

ជាការលអកនុងការាកា ប់បណារ ញពៅនឹងអិ្នព ើ្ថ ត  ពបើសិនជាអ្នកអាចពមើលវឌីីអូ្តាម              
Online (e.g. YouTube) អ្នកអាចទូ្រស័េទពៅតាមវឌីីអូ្បាន 

អ្នកអាចរកកថនលងណាជាឯកជនពោ រា នការរខំានពៅពេលថដលអ្នកកំេុងេិពប្ររោះេីជមងឺ 

ថធនកមួ ផ្នចំពណាមទំាងពនោះ៖ 
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 មតើខ្ុមំ វើយ ងណា មបើសនិខ្ុមំ វើមៅមៅថតម្និមានែំមែើ រការមន្មោះ?

 
 ការមរៀបចមំ វើរ៖ឺ   Set-up 

ចូរពរៀបចំព្វើព ើងពោ ចុចពៅពៅតាមការណាត់តាមទូ្រស័េទថធនកសុខ្ាកេ Telehealth    
របស់អ្នក សូមអ្នុវតរតាមជំហាននិមួ ៗដូចខាងពប្រកាមពនោះ៖ 

   ចូរអាននូវការថ  ំេីការពៅវឌីីអូ្  ពដើមបពីរៀបចំសប្រមាប់ការណាត់ជួបរបស់អ្នក  
   អ្នកពរ ើស កពៅថធនកអ្នកជមងឺមនុសសពេញវ ័‘Adult patient’  
   អ្នកពរ ើស ក ‘Telehealth Specialty’ មានរា ព ា្ ោះកនុងសំបុប្រតតាមការណាត់ជួបរបស់អ្នក។ 

   ចូរព្វើការសាកលបងពៅពមើលជាមុនសិន Perform a (Test Call’ in advance). 

ពោ មានជាបថនថមេីពនោះ  អ្នកអាចរកពមើលពៅតាមសំ ូរនឹងចពមលើ ថដលថតងមានជាញឹក
ញ ពៅកនុង https://monashhealth.org/services/telehealth/telehealthresources/។ 

 

https://monashhealth.org/services/telehealth/telehealthresources/

