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Zoom Setup for Friends and Family to Virtually Visit Patients - Arabic 

اضيةلعائلة وأصدقاء المريض  ZOOMتطبيق  خطوات إعداد  "عتر الفيديو" للزيارة االفتر

 
   ؟ ما هي خطوات إعداده؟ Zoom ما هو تطبيق

  

 

 
   Zoom. تفعيل حسابك عىل 3

 

ي  .1
ون  وافتح الرسالة   أدخل إىل حساب بريدك االلكتر

ونية "اإليميل" من   .Zoomااللكتر

   سيتم". Activate Accountانقر "تفعيل الحساب  .2
 .Zoomإىل تطبيق  االنتقال ه من خالل

. يمكنك الموافقة أو رفض  Zoomتابع خطوات إنشاء حساب  .3

 ". Zoom "Accept or Opt-Out معبياناتك  مشاركة 
 

Zoom ي الرعاية الصحية  فريق مع  هو وسيلة رائعة للتواصل
ي عتر الفيديو   لحضور أو   ،فيديوالباستخدام   أصدقائك، أو عائلتكبك، أو أفراد  المعن 

موعد مرن 

ي عىل تطبيق   . مع فريق الرعاية الصحية عندما تكون الطرق األخرى غتر متاحة
ي عتر الفيديو، اتبع التعليمات التالية إلنشاء حساب مجان 

إلجراء الموعد المرن 

Zoom  .سواء عىل جهازك أو كمبيوترك الخاص 

ي المستشف  استخدام أجهزتهم ا
. بالنسبة للمرض  المستخدمير  لجهاز التابلت  مالحظة: يستطيع المرض  ف  ي لذكية أو التابلت الخاص بجونز هوبكت   الطنر

( فبإمكانهم االنضمام إىل الزيارة ولكن لن يكون بإمكانهم   الزيارة.  ببدء  ال)الخاص بالمستشف 
 

   قبل الموعد األول عتر الفيديو. لجهازك الذكي   Zoom: ُيرجر إضافة تطبيق  مهم

 
يل تطبيق . ت1  ”Zoom Cloud Meeting“ ت  

، افتح متجر التطبيقات "آب ستور  " أو "جوجل بالي  App Storeباستخدام جهازك الذكي
Google Play  ي

يل التطبيق المجان     ”Zoom Cloud Meetings“ .". اتبع التعليمات لتت  
 

 
   Zoom. إنشاء حسابك الخاص عىل 2

 .Zoomافتح تطبيق  .1
. Sign Inتسجيل الدخول "انقر عل  .2 ي

 " إلنشاء حسابك المجان 
ي  .3

ون   ". Last Name"، ولقب العائلة "First Name"، اسمك األول "Email Address" قم بتعبئة خانات معلومات بريدك االلكتر
وط االستخدام "  .4  ". Agreeوافق عىل شر
اك "انقر عىل  .5     ". Sign Upاالشتر
. انقر  .6 ي

ون  .   OKستظهر عىل الشاشة نافذة مكتوب عليها أنه تم إرسال رسالة إىل بريدك االلكتر ي
ون   لتأكيد حساب بريدك االلكتر
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 ". Passwordكلمة المرور لحسابك "  أدِخل .4

 ". Confirm passwordقم بتأكيد كلمة المرور " .5

 ". Continueانقر عىل زر االستمرار " .6

ستظهر شاشة لخطوات دعوة اآلخرين من خالل إدخال   .7
. انقر عىل "تجاوز هذه الخطوة ي

ون           بريدهم االلكتر
Skip this step .ا

ً
 " وقم بدعوة أصدقائك وعائلتك الحق

 

 

  

 

 

 
 للزيارات   Zoom. استخدام 4

 

 

لتطبيق   الصفحة الرئيسيةعىل  "Sign Inقد ُيتطلب منك إعادة تسجيل الدخول " .1

Zoom  ي حسابك عىل   باستخدام
ي وكلمة المرور ف 

ون   .Zoomبريدك االلكتر

ي زيارة Zoomعندما تقوم بتسجيل دخولك إىل  .2
"اجتماع   فورية، يمكنك البدء ف 

"، وجدولة زيارات Join"، أو االنضمام إىل زيارة "New Meetingجديد  

 ". Share Screen"، وكذلك مشاركة شاشتك "Scheduleمستقبلية "

ليستطيعوا  " Meeting IDُمعّرف االجتماع "عائلتك وأصدقائك برقم أفراد  شارك .3

 االنضمام إىل الزيارة.  

بالوصول     Zoomلتطبيق  "allowاذهب إىل إعدادات هاتفك الجّوال واسمح " .4

ا.    إىل الميكروفون والكامتر

ا الفيديو. Zoomأثناء زيارتك عتر  .5  ، يمكنك استخدام الميكروفون وكامتر

 "   New Meeting   جديد   اجتماعانقر " .6

 ". Start A Meetingانقر "ابدأ االجتماع  .7

 .Joinلالنضمام  Meeting IDومن ثم أعطي عائلتك وأصدقائك رقم ُمعّرف االجتماع  .8

 

 

o  ،مكنك التواصل مع يفإذا كنت بحاجة إىل مساعدة تقنيةZoom   24/ 7( لخدماتهم المقدمة عىل مدار 2)الخيار رقم   9666-799-888عىل الرقم 
o ،ح الموقع   لمزيد من المعلومات

ّ
 .   /https://zoom.us تصف

 
 

 هل تحتاج إىل مساعدة؟        

 ! للزيارات Zoom استخداميمكنك اآلن 
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https://zoom.us/

