
Using Zoom to Talk to your Clinician, Family, or Friend - Arabic 

 للتحدث مع طبيبك، أو العائلة، أو األصدقاء  ZOOMاستخدام تطبيق 

 
يةللتحدث مع اختصاصي    Zoomاستخدام  لرعا فرادالصحية، أو  ا  عائلتك، أو أصدقائك أ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

عائلتك أو انضمام المضيف سواء من   بمجرد . ”Host“ المضيف تنتظر  أنك يظهر عىل الشاشة إشارة بس .7
، كما هو المثال عىل يسار الصفحة  شاشةال   ظهر الرعاية الصحية إىل االجتماع، قد ت  اختصاصي صديقك أو  

ة م اهأو قد تر   . مباشر

 ال فر تتو  .8
 
 : ات التاليةار ي  خ

 "Mute or unmute your audio microphone" كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه . أ 

 "Start or stop your video" إيقافه أو  الفيديو  بدء  . ب

 "Participants List" المشاركي   قائمة  . ت

 "Leave the meeting" مغادرة االجتماع  . ث

( أو  -microphone مالحظة: استخدم الخيارات الموجودة أسفل الشاشة للتأكد من إمكانية سماعك )ميكروفون
 . لتفعيلها .  اضغط عليها غي  مفّعلة الخياراتهذه ن معناه أف،  ا مرسوم عليهخط هناك (. إذا كان - video)فيديو ك رؤيت

o  ،ي الرعاية الصحية  اختصاصي جى التواصل مع ي ُ فإذا كنت بحاجة إىل مساعدة تقنية
 ك ب  المعن 

 

  
 

Zoom ي الرعاية الصحية  اختصاصي مع  عيى الفيديو  هو وسيلة رائعة للتواصل
 . أصدقائك، أو عائلتكبك، أو أفراد  المعن 

 
 Zoom طبيقفتح ت

.  ابحث عن تطبيق    من استلمتهالذي جهاز التابلت استخدم  .1 ي  الطنى
 عىل الشاشة.  Zoomجونز هوبكي  

 . Zoomلفتح تطبيق  نقر ا .2

اك    ". Join a Meeting" عىل االنضمام إىل اجتماع نقر سيتم نقلك إىل شاشة تسجيل الدخول.  ا  .3  . الدخول أو تسجيلال تحتاج إىل االشير

ي خانة   .4
ي در  المُ  "Meeting ID" معّرف االجتماعف 

الرعاية   اختصاصي  من حصلت عليهالذي  " ID number " فعرّ مُ ال أعىل الشاشة، اكتب رقم ج ف 

 . أحد أصدقائكأو  تك، ئلعا أو  ،الصحية

  . "Join " االجتماع  لالنضمام إىلعىل المرب  ع األزرق   نقر ا .5

ي بعض الحاالت قد ُيطلب منك   •
ل اختصاصي الرعاية عطاة لك  إدخال كلمة مرور مُ ف   الصحية، أو عائلتك، أو أحد أصدقائك. ِقب 

ي  تصالعىل خانة اال  نقر ا .6
نت "  الصوتر  ". .Call using Internet Audioعيى االنير

 

 هل تحتاج إىل مساعدة؟        
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