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Zoom Setup for Friends and Family to Virtually Visit Patients - Arabic
ر
"عت الفيديو"
خطوات إعداد تطبيق  ZOOMلعائلة وأصدقاء المريض للزيارة االفت اضية ر
ه خطوات إعداده؟
ما هو تطبيق Zoom؟ ما ي
عت الفيديو
 Zoomهو وسيلة رائعة للتواصل مع فريق الرعاية الصحية
مرن ر
المعن بك ،أو أفراد عائلتك ،أو أصدقائك باستخدام الفيديو ،أو لحضور موعد ي
ي
مجان عىل تطبيق
عت الفيديو ،اتبع التعليمات التالية إلنشاء حساب
غت متاحة .إلجراء الموعد
المرن ر
مع فريق الرعاية الصحية عندما تكون الطرق األخرى ر
ي
ي
 Zoomسواء عىل جهازك أو كمبيوترك الخاص.
المستخدمي لجهاز التابلت
الطن .بالنسبة للمرض
ر
مالحظة :يستطيع المرض يف المستشف استخدام أجهزتهم الذكية أو التابلت الخاص بجونز هوبكت ر ي
(الخاص بالمستشف) فبإمكانهم االنضمام إىل الزيارة ولكن لن يكون بإمكانهم البدء بالزيارة.
عت الفيديو.
مهمُ :ي ر
الذك قبل الموعد األول ر
رج إضافة تطبيق  Zoomلجهازك ي

 .1تتيل تطبيق ”“Zoom Cloud Meeting

الذك ،افتح متجر التطبيقات "آب ستور  "App Storeأو "جوجل بالي
باستخدام جهازك ي
." Google Play
المجان”. “Zoom Cloud Meetings
التطبيق
يل
لتت
التعليمات
اتبع
ي

 .2إنشاء حسابك الخاص عىل Zoom
.1
.2
.3
.4
.5
.6

افتح تطبيق .Zoom
المجان.
حسابك
إلنشاء
"
Sign
In
"
الدخول
انقر عل تسجيل
ي
ر
ون " ،"Email Addressاسمك األول " ،"First Nameولقب العائلة "."Last Name
قم بتعبئة خانات معلومات بريدك االلكت ي
وافق عىل رشوط االستخدام "."Agree
ر
االشتاك "."Sign Up
انقر عىل
ر
ر
ون.
ون .انقر  OKلتأكيد حساب بريدك االلكت ي
ستظهر عىل الشاشة نافذة مكتوب عليها أنه تم إرسال رسالة إىل بريدك االلكت ي

 .3تفعيل حسابك عىل Zoom
ر
ون وافتح الرسالة
 .1أدخل إىل حساب بريدك االلكت ي
ر
االلكتونية "اإليميل" من .Zoom
 .2انقر "تفعيل الحساب  ."Activate Accountسيتم
من خالله االنتقال إىل تطبيق .Zoom
 .3تابع خطوات إنشاء حساب  .Zoomيمكنك الموافقة أو رفض
مشاركة بياناتك مع ."Accept or Opt-Out" Zoom
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.4
.5
.6
.7

أدخل كلمة المرور لحسابك "."Password
ِ
قم بتأكيد كلمة المرور "."Confirm password
انقر عىل زر االستمرار "."Continue
ستظهر شاشة لخطوات دعوة اآلخرين من خالل إدخال
ر
ون .انقر عىل "تجاوز هذه الخطوة
بريدهم االلكت ي
ً
 "Skip this stepوقم بدعوة أصدقائك وعائلتك الحقا.

يمكنك اآلن استخدام  Zoomللزيارات!

 .4استخدام  Zoomللزيارات
.1

قد ُيتطلب منك إعادة تسجيل الدخول " "Sign Inعىل الصفحة الرئيسية لتطبيق
ر
ون وكلمة المرور يف حسابك عىل .Zoom
 Zoomباستخدام بريدك االلكت ي

.2

عندما تقوم بتسجيل دخولك إىل  ،Zoomيمكنك البدء يف زيارة فورية "اجتماع
جديد  ،"New Meetingأو االنضمام إىل زيارة " ،"Joinوجدولة زيارات
مستقبلية " ،"Scheduleوكذلك مشاركة شاشتك "."Share Screen
شارك أفراد عائلتك وأصدقائك برقم ُم ّ
عرف االجتماع " "Meeting IDليستطيعوا

.3
.4
.5

االنضمام إىل الزيارة.
ّ
اذهب إىل إعدادات هاتفك الجوال واسمح " "allowلتطبيق  Zoomبالوصول
والكامتا.
إىل الميكروفون
ر
وكامتا الفيديو.
عت  ،Zoomيمكنك استخدام الميكروفون
ر
أثناء زيارتك ر

.6

انقر "اجتماع جديد "New Meeting

.7

انقر "ابدأ االجتماع ."Start A Meeting
ومن ثم أعط عائلتك وأصدقائك رقم ُم ّ
عرف االجتماع  Meeting IDلالنضمام .Join
ي

.8

هل تحتاج إىل مساعدة؟
 oإذا كنت بحاجة إىل مساعدة تقنية ،فيمكنك التواصل مع  Zoomعىل الرقم ( 888-799-9666الخيار رقم  )2لخدماتهم المقدمة عىل مدار 24/7
ّ
 oلمزيد من المعلومات ،تصفح الموقع . https://zoom.us/
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