
‘ஸ்மார்ட்ஃப�மான்’ ்ற்றும் ‘பேப்ளட்’ 
�யனர்்கள்
உங்களுடைய ‘ம�ொடைல் டைடைொ’ -டைப் 
ையனைடுத்துைடைத் ைைிர்க்க, உங்கள் 
ைடீடில் அல்்லது டைட்லயிைத்ைதில் உள்்ள 
‘இணடமைரமநெட’ இடைப்டைப் ையனைடுத்துங்கள்.   

தகுநத தருணங்க்ளில், உங்களுடேய 
்கலநதுடையமாேடல நீங்கள் ஒரு ‘்கமாணணமா்ளி 
அடைப’�ின் மூல்மா்க ப்ற்ண்கமாள்்ளலமாம். 

டநெரு்ககு-டநெர ைொரத்துத் மைொைரைொைல் ம்கொள்ளும் 
ைசைதியுைன கூடிய ்கொமைொ்ளி அடைப்ைொனது ஒரு 
சொைொரைத் மைொட்லடைசதி அடைப்டைப் டைொ்ல 
ைசைதியொனைொகும்.  

உங்களுடைய டநெரத்டையும், ைைத்டையும் இது 
�திசசப்ைடுத்தும், �ற்றும் ைரொ�ரிப்ைிடன உங்களுடைய 
ைடீடின அணட�்ககு்க ம்கொணடுைரும்.

எனது சநததிபபுபேட்ளடய ப்ற்ண்கமாள்்ள 
நமான் எஙகு ணசல்லபேண்டும்? 

உங்களுடேய சநததிபபுபேட்ளக்கமா்க நீங்கள் 
ணசல்லபேண்டியது:

‘்கமாணணமா்ளி அடைபபு’ (Video Call) மூல்மா்க 
உங்களுடேய சநததிபபுபேட்ளயிடன ப்ற்ண்கமாள்்ளல்

உங்களுடைய சநைதிப்புடைட்ள்ககு  நீெங்கள் ையைம் மசய்து டநெரடியொ்கச 
மசல்ைைற்குப் ைைதி்லொ்க, ‘இடைய ைைதி’யில் (online) உங்களுடைய 
‘்க்ளினி்க’-இன ‘்கொத்ைதிருப்புப் ைகுைதி’ (clinic’s waiting area) ்ககுச மசல்லுங்கள்.  

நீெங்கள் இவைிைத்ைதிற்கு ைரும்டைொது அது சு்கொைொர டசடை்ககுத் 
மைரிைி்க்கப்ைடும், �ற்றும் ஆயத்ை�ொன ைிறகு உங்களுடைய 
சதி்கதிசடசயொ்ளர உங்களுைன இடைைொர.  

இைற்்கொ்க்க ்கை்ககு ஒனடறத் துை்க்க டைணடிய அைசதிய�தில்ட்ல.  

நீெங்கள் உள்்ளிடும் எநைத் ை்கைலும் இருப்ைில் டை்க்கப்ைைொது.   
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்கமாணணமா்ளி அடைபபு ஒன்டறைச் ணசயய 
என்னணேல்லமாம் பதடே? 
நல்ல ‘இண்ட்ேர்ணநட்’ இடணபபு
உங்க்ளொல் இடையம் மூ்ல�ொ்க ்கொமைொ்ளி்கட்ள 
(உைொரை�ொ்க: ‘யூ டயூப்’) ைொர்க்க இயலும் எனறொல், 
்கொமைொ்ளி அடைப்பு ஒனடற உங்க்ளொல் மசய்ய இயலும்.  
்க்லநதுடரயொை்லதினடைொது, உங்களுககு 
இடேயூறு இல்லமாத தனிப�ட்ே, நல்ல 
ணே்ளிச்ச்மான ஒரு இேம் 
�ின் ேருேனேற்றைதில் ஒன்று:  
• ட�டச்க ்கைினி அல்்லது �டி்க்கைினி 

(‘ைிணடைொஸ்’ அல்்லது ‘�ொ்க ஓ.எஸ்’)-இல் 
‘கூகுள் ்கடரொம் மைப் ப்மரௌசர’ (சதிைொரிசு 
மசய்யப்ைடு்கதிறது), அல்்லது ‘ஃடையர ஃைொ்கஸ் 
மைப் ப்மரௌசர’, அல்்லது ஒரு ‘ஆணடரொய்ட’  
‘டைப்்ளட’ அல்்லது ‘ஸ்�ொரட ஃடைொன’ ‘ 

• ‘ஆப்ைிள்’ ட�டச்க்கைினி அல்்லது �டி்க்கைினி 
(‘�ொ்க ஓ.எஸ்’)-இல் ‘சஃைொரி மைப் ப்மரௌசர’, 
அல்்லது ‘ஐ-டைட’ அல்்லது ‘ஐ-ஃடைொன’ 

‘ணேப-ப்க்ைமா’, ‘ஸ�பீக்கர்’்கள் ்ற்றும் 
‘ட்கணைமாஃப�மான்’  
�டி்க்கைினி்கள் அல்்லது ‘ட்கச 
சொைனங்க’(mobile devices)்ளில் இடை ஏற்்கனடை 
மைொருத்ைப்ைடடிரு்ககும்)  

்கொமைொ்ளி அடைப்பு ஒனடறச மசய்ைது எப்ைடி 
எனைடைப் ைற்றதிய ட�்லைதி்கத் ை்கைல்்கட்ள்க ்கொை 
அடுத்ை ை்க்கத்டைப் ைொருங்கள். 

இது �மாது்கமாப�மானதமா?  

்கொமைொ்ளி அடைப்பு்கள் ைொது்கொப்ைொனடை; உங்களுடைய 
அநைரங்கத் ைனட� ைொது்கொ்க்கப்ைடு்கதிறது. அைதி்கொரம் 
மைற்றுள்்ள சதி்கதிசடசயொ்ளர்கள் �டடுட� நுடைய்ககூடிய 
ைனிப்ைடை ்கொமைொ்ளி அடற ஒனறு உங்களு்ககு இரு்ககும்.   

்கமாணணமா்ளி அடைபபு ஒன்றைதிற்கு எவே்ளவு 
ணசலேமாகும்? 

இநை்க ்கொமைொ்ளி அடைப்பு இ்லைச�ொனைொகும் (உங்களுடைய 
இணடைரமநெட மச்லடைத் ைைிர). இருநைொலும், �ருத்துை்க 
்க்லநைொட்லொசடன எதுவும் ட�ற்ம்கொள்்ளப்ைடைொல், அைற்்கொன 
ைைட�யொன மச்லவு்கள் அடனத்துடைட்ள்க்ளிலும் மசல்லுைடியொகும். 

எவே்ளவு இண்ட்ேர்ணநட் ‘பேட்ேமா’ (data)  
டே நமான் �மாேிபப�ன்?  

சதி்கதிசடசயொ்ளர ஒருைர ைரும் ைடர நீெங்கள் 
்கொத்ைதிரு்ககும் டநெரத்ைதிற்கு இணடமைரமநெட ‘டைடைொ’ 
எதுவும் மச்லைொ்கொது.  

‘யூ டயூப்’ ்கொமைொ்ளி ஒனடற நீெங்கள் ‘அைதியுயர 
மை்ளிவு’(High Definition) முடறயில் ைொரப்ைைற்கு ஆகும் 
‘டைடைொ’ மச்லைில் ைொைதி்ககும் குடறைொ்கடை ்கொமைொ்ளி 
மூ்ல�ொன ்க்லநதுடரயொைலு்ககு ஆகும். 

டை்கம் குடறநை ‘இணடைரமநெட’ இடைப்பு்களு்ககு 
அல்்லது ைதிறன குடறநை ்கைினி, ‘டைப்்ளட’ அல்்லது 
‘ஸ்�ொரடஃடைொன’-இற்கு ‘டைடைொ’ மச்லவு குடறைொ்கடை 
ஆகும். இநை்க கூறு்க்ளின ்கொரை�ொ்க அடைப்ைின 
ஒடடும�ொத்ைத் ைரம் குடறய்ககூடும்.  

அடைப்ைில் ஒனறதிற்கு ட�ற்ைடை ைஙகுைற்றுனர்கள் 
இரு்ககும்டைொது ‘டைடைொ’ மச்லவு அைதி்க�ொகும். 

*   20 நெதி�திை டநெர அடைப்ைிற்கு, ஒரு ‘ட்கச சொைன’த்ைதில் இது 230 எம்.
ைி அ்ளைிற்கு இரு்ககும், �ற்றும் ்கைினி(PC)யில் இது 450 எம்.ைி 
அ்ளைிற்கு இரு்ககும், இது ‘ஸ்ட்கப்’ (Skype®) அல்்லது ‘ஃடைஸ்டைம்’ 

(Facetime®)-இற்கு ஆகும் ‘டைடைொ’ மச்லடைப் டைொனறடை ஆகும்.  



காெணாளி அைழ��கைள� ெச�ய� தயாரா��க


பி� வ�� ‘ெவ� �ெரௗச�’களி 
ஒ�ைற ந��க� பய�ப���வைத 
உ�தி�ப� ���க�:

‘��
 �ேரா�’ 80+ 
(‘வி�ேடா�’, ‘ஆ� ரா� ’, ‘மா� 
ஓ. எ�’)

‘ஆ�பி
 சஃபா�’ 12+ 
(‘மா� ஓ. எ�’, ஐ.ஓ.எ�)

‘ஃைபய�ஃபா�� 75+
(‘வி�ேடா�’, ‘ஆ� ரா� ’)

‘ைம�ெராசாஃ�  எ � ெவ�ஷ� 80+
(‘வி�ேடா�’, ‘மா� ஓ. எ�’)
‘ைம�ெராசாஃ�  எ � ெவ�ஷ� 44+
(‘ஆ� ரா� ’)

ப்லததி்கத் த்கேல்்கள் 

ஏதமாேது சரியமா்க இயங்கேில்டல என்றைமால் என்ன ணசயேது? 
• https://vcc.healthdirect.org.au/troubleshooting எனும் ைட்லத்ை்லப் ை்க்கத்ைதிற்குச மசல்லுங்கள்

ணசல்லுங்கள்:

டசடையின ைட்லத்ை்ல நுடைவுப் 
ைகுைதி்ககுச மசனறு ‘்கொமைொ்ளி 

அடைப்டைத் துைஙகு்க’ (Start Video 
Call) எனும் ‘சதினன’ (icon) த்ைதின �ீது 

மசொடு்ககுங்கள்

‘்க்ளினி்க’-இன ‘இடைய 
்கொத்ைதிருப்புப் ைகுைதி’ (online 

Waiting Area)-யில் உள் 
நுடையுங்கள்

ட்கட்கப்ைடும்டைொது, 
மையர �ற்றும் 

மைொட்லடைசதி இ்ல்க்கத்டை 
உள்்ளிடுங்கள் 

சதி்கதிசடசயொ்ளர 
ைநைவுைன 

்க்லநதுடரயொைல் 
துைஙகும்

்கொமைொ்ளி அடைப்பு்கட்ளச மசய்யத் ையொரொகுங்கள்

https://vcc.healthdirect.org.au/troubleshooting


Smartphone & tablet users
If you can, connect to a home or work  Wi-Fi 

network to avoid using your mobile  data 

allowance.  

Where appropriate, you can have your  
consultation online via 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.  

Where do I go to attend my appointment?  

To attend your appointment, go to: 

Attending your appointment   
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.   
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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. 

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®.  



Get ready to make video calls

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

Google Chrome Version 80+ 
(Windows, Android, MacOS)

Apple Safari Version 12+ 
(MacOS, iOS)

Firefox Version 75+
(Windows, Android)

Microsoft Edge Version 80+
(Windows, MacOS)
Microsoft Edge Version 44+
(Android)

More information 

What do I do if something is not working? 

• Go to https://vcc.healthdirect.org.au/troubleshooting

Go to

Go to the entry point on the 
service's website and click the 

start video call icon

Enter the clinic's online 
Wating Area

Enter name and phone  
number when prompted

Clinician arrives and the 
consultation proceeds

Get Ready to make video calls

https://vcc.healthdirect.org.au/troubleshooting

	Replace this text with the name of your service: Replace this text with the name of your service 
	Replace this text with the URL of your service's Waiting Area entry page: Replace this text with the URL of your service's  Waiting Area entry page  
	Replace this text with the URL of your Waiting Area's entry page: Replace this text with the URL of your Waiting Area's entry page  
	Replace this text with contact details, or other information relevant to your service: Replace this text with contact details, or other information relevant toyour service.  


