
 )MyAHS Connect( کنیکٹ MyAHS
آپ کی طبی معلومات کو آپ کی پہنچ 
 MyAHS Connect puts( میں رکھتا ہے

 your health information into your
)hands

اگر آپ کسی سائٹ پر یا کسی پروگرام کے مریض ہیں اور 
کنیکٹ کیئر کا استعمال کر رہے ہیں نیز درست شناختی 

کاغذات کے مطابق کم سے کم 14 سال کی عمر کے ہیں تو 
آپ MyAHS کنیکٹ کے لیے سائن-اپ کرنے کے اہل ہیں۔

MyAHS کنیکٹ سے متعلق کوئی اکاؤنٹ ترتیب دینے 
کے لیے، درج ذیل مراحل مکمل کرنے سے پہلے یا اس کے 
بعد، آپ کو اپنی صحت نگہداشت ٹیم سے بات کرنے کی 

ضرورت ہوگی:

https://myhealth.alberta.ca/  .1
myhealthrecords پر جا کر ایک مائی البرٹا ڈیجیٹل 

آئی ڈی )MyAlberta Digital ID( تیار کریں۔

https://myhealth.alberta.ca/  .2
myhealthrecords پر جا کر مائی ہیلتھ ریکارڈز 

)MyHealth Records( پر الگ-ان کریں اور وہ یوزر 
نیم اور پاس ورڈ درج کریں جو آپ نے تیار کیا ہے۔

MyAHS کنیکٹ آپ کو درج ذیل کی اجازت دے گا:

اپنی کنیکٹ کیئر صحت نگہداشت ٹیم کے ساتھ 	 
محفوظ طریقہ سے مواصالت کرنے کے لیے اور 

معلومات بانٹنے کے لیے۔

اپائنٹمنٹس لینے کے لیے، اور گذشتہ اور آئندہ کے 	 
اپائنٹمنٹس دیکھنے کے لیے۔

اگر آپ کی کلینک میں دستیاب ہو تو اپنی 	 
نگہداشت سے متعلقہ ٹیم کے ساتھ ویڈیو مالقاتیں 

کرنے کے لیے۔

MyAHS کنیکٹ ®MyChart کے ذریعہ چالیا جاتا ہے جو ایپک 

،)Epic Systems Corporation( سسٹمز کارپوریشن 
2020-1999 © سے الئسنس یافتہ ہے

صحت معلومات کو 
 مزید صحت مند بنانا

 Making health(
)information healthier

کنیکٹ کیئر

کنیکٹ کیئر )Connect Care( میری 
 نگہداشت کو کس طرح تبدیل کرتا ہے؟

 How does Connect Care change(
)my care?

آپ اسی اعلی معیار کی نگہداشت کی توقع کر 
سکتے ہیں، لیکن کچھ فرق محسوس کر سکتے 

ہیں، جیسے اپنے مہیاکنندگان کو زیادہ کمپیوٹرز اور 
دستی آالت استعمال کرتے ہوئے دیکھنا۔ ہم ان کا 

استعمال آپ کی نگہداشت کی جانکاری رکھنے کے 
لیے کر رہے ہیں۔

کنیکٹ کیئر درج ذیل کے ذریعہ آپ پر توجہ مرکوز 
رکھے گا:

مطالبہ کی صورت میں آپ کو آپ کی صحت 	 
معلومات تک رسائی فراہم کرکے۔

آپ کے صحت نگہداشت مہیاکنندگان کے ساتھ 	 
مواصالت کو بہتر بنا کرکے۔

صحت نگہداشت کی ٹیموں کو آپ کی صحت 	 
کے بارے میں مزید واضح تصویر فراہم کرکے۔

آپ کی نگہداشت کے پورے سفر کے دوران 	 
پوری صحت نگہداشت ٹیم کو بہترین ممکنہ 

معلومات فراہم کرکے۔

 مزید جانکاری کے لیے،
ahs.ca/connectcare 

مالحظہ کریں

 مزید جانکاری کے لیے،
ahs.ca/connectcare 

مالحظہ کریں

Urdu (Pakistan)



تمام البرٹا ہیلتھ سروسیز میں اور شرکاء 
 کار کے یہاں دستیاب ہے

 Available across Alberta Health(
)Services and partners

کنیکٹ کیئر پورے البرٹا میں کئی سالوں سے مختلف 
مراحل میں متعارف کرایا جا رہا ہے۔ یہ درج ذیل کے یہاں 

دستیاب ہوگا:
•  البرٹا ہیلتھ سروسیز کی سائٹیں، بشمول ہسپتال اور 

کز صحت نگہداشت کے مرا
)Carewest( کیئر ویسٹ  •

)CapitalCare( کیپٹل کیئر  •

)Covenant Health( کووینینٹ ہیلتھ  •

 •  المونٹ ہیلتھ کیئر سینٹر
)Lamont Health Care Centre(

Alberta البرٹا پریسیژن لیباریٹریز  • 
)APL( Precision Laboratories

 •  ڈائنا الئف میڈیکل لیبس
)DynaLIFE Medical Labs(

•  کئی دیگر کلینکس اور پریکٹسیز

آپ کی صحت کے بارے میں مزید واضح 
)Committed to your privacy( تصویر

کنیکٹ کیئر اس طریقہ میں تبدیلی کر رہا ہے جس 
 Alberta Health( طریقہ سے البرٹا ہیلتھ سروسیز

Services(، اس کے شرکاء کار اور دیگر لوگ البرٹا میں 
صحت نگہداشت فراہم کرتے ہیں۔

یہ آپ کی تمام صحت معلومات کو ایک جگہ پر رکھے 
گا اور وہاں جائے گا جہاں آپ اپنی نگہداشت کے سفر 

میں جائیں گے۔ اس سے مختلف مہیاکنندگان کے ساتھ 
اپنی "روئداد" بانٹنے میں آپ کو کم وقت لگے گا، کیوں 

کہ یہ ان کے پاس پہلے سے موجود ہوگی۔

 MyAHS ایک نیا آن الئن پیشنٹ پورٹل ٹول، جسے
کنیکٹ کہا جاتا ہے، آپ کو AHS کے ذریعہ فراہم 

کی جانے والی خدمات سے متعلق آپ کی صحت 
معلومات، جانچ کے نتائج، دوائیں، مالقات کے خالصے 

کاؤنٹ  دیکھنے کا موقع فراہم کرتے ہوئے، نیز آپ کے ا
سے آپ کے بچوں اور خاندان کے دیگر افراد کی صحت 

معلومات دیکھنے کا اہل بناتے ہوئے، آپ کی صحت 
نگہداشت ٹیم کا مزید سرگرم ممبر بننے میں آپ کی 

مدد کرے گا۔

آپ کی رازداری کے تئیں عہد بند 
 A more complete picture of your(

)health

AHS آپ کی رازداری کی حفاظت کرنے اور آپ 
کی صحت معلومات محفوظ رکھنے کے تئیں 
عہد بند ہے — ایسا کرنا اچھا کام ہے اور یہی 

قانون بھی ہے۔

ہر شخص جو کنیکٹ کیئر کا استعمال کرتا ہے 
وہ مریضوں کو مقدم رکھنے کے لیے تربیت یافتہ 
ہے۔ اس میں آپ کی صحت معلومات تک صرف 
ان مہیاکنندگان کی رسائی محدود کرتے ہوئے آپ 
کی رازداری کا احترام کرنا بھی شامل ہے جنہیں 

آپ کی نگہداشت کے لیے اسے دیکھنے کی 
ضرورت ہے۔ کنیکٹ کیئر کے پاس اس بارے میں 
جانکاری اور نظر رکھنے کے لیے آالت بھی موجود 
ہیں کہ آپ کی معلومات تک کون رسائی حاصل 

کر رہا ہے تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ صحت 
معلومات سے متعلق پالیسیوں کی تعمیل کی 

جا رہی ہے۔ 

کنیکٹ کیئر ان کمپیوٹر سسٹمز کی تعداد بھی 
کم کرے گا جو ہم استعمال کرتے ہیں، تاکہ ہم 

اپنی سائبر سیکورٹی کی کوششوں پر توجہ دے 
سکیں۔

ڈیٹا کا تحفظ اہم ہے۔ مریض سے متعلق تمام 
معلومات یہیں البرٹا میں AHS کی ملکیت والے 

محفوظ سرورز میں رکھی جاتی ہیں۔


