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اضية   زوومدليل استعمال  للزيارة االفتر

 المتمحورة حول الشخص 

 لألقارب 

 

 حول هذا الدليل 

 . من قبل شخص آخر مسبقايهدف هذا الدليل إلى مساعدة األقارب في عملية االنضمام إلى مكالمة زووم التي تم إعدادها 

 
 لمن هذا الدليل؟ 

تم إعدادها من  هذا الدليل مخصص ألقارب وأصدقاء المرضى الذين يستخدمون أجهزتهم الخاصة لالنضمام إلى مكالمة فيديو على زووم، 

. يمكنك االنضمام إلى مكالمة زووم من حاسوب محمول أو كمبيوتر  ا/نفسه ة/أو المريضهيئة خدمات الصحة الوطنية   يموظف طرف 

 . اتف ذكي أو آيباد أو تابليتشخصي أو جهاز محمول مثل ه

 

 
 زووم؟  كيف يعمل تطبيق

  مصطلحن المريض من إجراء مكالمات فيديو و/أو صوتية مع العائلة واألصدقاء. يشير زووم إلى هذه المكالمات بزووم هو تطبيق يمك  

، وأنظمة الشخصية الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتريعمل على األجهزة اللوحية وأجهزة آيباد والهواتف الذكية وأجهزة وهو  ''اجتماعات ''.

 . و أندرويد IOSوز و آبل ماك و  مختلفة مثل ويند

 . المكالمة، ثم يدعو اآلخرين للحضور -'' االجتماع ''مضيف -يبدأ شخص واحد 

 يتضمن اإلصدار المجاني من زووم:

 شخصين  بين)أي ال يوجد حد زمني لمدة المكالمة(   ةغير محدود اجتماعات •

وبدء   39)ولكن يمكنك إنهاء المكالمة في الدقيقة   دقيقة  40أشخاص أو أكثر، تقتصر المكالمة على  3بالنسبة الى االجتماعات التي تضم  •

 مكالمة جديدة إذا لزم األمر( 

 إجراؤهاال يوجد حد لعدد االجتماعات التي يمكنك  •

 
 

 ألول مرة: عداداإل

 . فقط لالنضمام إلى مكالمة بدأها شخص آخر ين/زووم وتسجيل الدخول إذا كنت تخططال يتعين عليك إنشاء حساب 

(  شخصي )هاتف ذكي، تابليت، آيباد، حاسوب محمول أو كمبيوتر تستعملينه/الجهاز الذي تستعملهعن موظفي الجناح  ي/أخبر .1

بيل المثال عن طريق الهاتف أو رسالة نصية معهم على كيفية إرسال تفاصيل اجتماع زووم لك قبل بدء المكالمة )على س ي/واتفق

 . التفاصيل الخاصة بك لالتصال توفرهم علىمن  ي/أو عبر البريد اإللكتروني(. تأكد

  التمكنووم على جهازك أوالً قبل أن تطبيق ز تحميليجب عليك  جهازا محموال )هاتف ذكي، آيباد، تابليت(، ين/تستعملإذا كنت  .2

 .من االنضمام إلى اإلجتماعات

. ستعمل المكالمات بشكل جيد إذا انضممت من ااختيارييبقى تطبيق زووم   تحميل، فإن محموال اأو حاسوبشخصي كمبيوتر  ين/إذا كنت تستعمل

يوصى باستعمال . الخاص بك على جهاز الكمبيوتر أو الحاسوب المحمولمحمال متصفح ويب )أي عبر اإلنترنت( ولم يكن التطبيق خالل 

 . متصفح غوغل كروم لالنضمام إلى مكالمات زووم
 

 : بأي مما يلي قومي/ فقم  ،تطبيق زووم تحميلإذا قررت 
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 هاتفا ذكيا أو تابليت  ين/عملتطبيق زووم إذا كنت تست  تحميل

 لحمي على زر الت  ي/الخاص بك وانقر App Storeتطبيق   عن زووم في ي/ ابحث .1

 يل التي تظهر على الشاشة حمتعليمات الت  ي/اتبع .2

  :زووم على جهازك  أيقونةعن  ي/، ابحثحميلاكتمال الت  بعد .3

 

 محموال  اأو حاسوب شخصي جهاز كمبيوتر ين/تطبيق زووم إذا كنت تستعمل تحميل

  تحميل برنامج زووم)  Download Zoom client -)أعلى يمين الصفحة(  )موارد(  www.zoom.us  – Resources  إلى ي /اذهب .1

 . حميل التطبيقبت  قومي/ وقم – العميل(

 التي تظهر على الشاشة  التحميلتعليمات  ي/اتبع .2

 عن أيقونة زووم على سطح المكتب:  ي/ل، ابحثحمي اكتمال الت  بعد .3

 

 
 إلى مكالمة؟ ين/كيف تنضم

ر  ل المثال قد ال يكون جهاز كمبيوتلالنضمام سيؤثر على خيارات الصوت والفيديو في زووم: على سبي ينه/أن الجهاز الذي تستخدمه ي/تذكر

 . قديم مزودا بكاميرا ويب مثبتة للفيديو شخصي

 . المكالمة خاللمن موافقتك على هذه اإلعدادات حتى يمكن سماعك/رؤيتك  ي/ ، تأكديحتاج زووم إلى إذن للوصول إلى خيارات الفيديو و/أو الصوت

 

 
 : االنضمام إلى مكالمة باستخدام تطبيق زووم 1الخيار

 

تفاصيل   ي/تلقى .1

االجتماع من موظفي  

الجناح بالطريقة المتفق  

عليها )رسالة نصية،  

مكالمة هاتفية، عبر  

البريد اإللكتروني إلخ( 

رقم  سيكون هذا هو 

  سروكلمة تعريف  

 االجتماع 

 

على   التطبيق ي/افتح .2

 جهازك

 

    

   Join اختاري /اختر .3

Meeting (  االنضمام

.  (إلى االجتماع 

بحاجة  مالحظة: لست 

 إلى تسجيل الدخول 

 

 

رقم تعريف   ي/أدخل  .4

االجتماع في المربع 

  قومي/ذي الصلة، وقم 

  ر/ي بتعبئة اسمك وانق

  Joinعلى 

 . (االنضمام)

 

    

http://www.zoom.us/
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  ي/أدخل  .5

meeting 

password (  كلمة

االجتماع   (مرور 

عندما يطلب منك 

  على ي/ذلك وانقر

Join Meeting  

االنضمام إلى  )

 ( االجتماع

 

 

أدناه لمتابعة االنضمام إلى   2بقية التعليمات بعد الخيار  ي/اتبع اآلن 

 ... المكالمة
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 : االنضمام إلى مكالمة زووم من متصفح ويب )عبر اإلنترنت(2الخيار 
 

تفاصيل  على  احصل/ي  .1

االجتماع من موظفي الجناح  

بالطريقة المتفق عليها 

)رسالة نصية، مكالمة  

فية، عبر البريد هات 

  ، المتمثلة في اإللكتروني إلخ(

  وكلمة سررقم تعريف 

 االجتماع

 

إلى موقع زووم   ي /اذهب .2

 على

www.zoom.us  

    

 Join a اختاري/اختر .3

Meeting ( االنضمام إلى

)أعلى يمين  (االجتماع

. لست  شاشة المتصفح( 

 . بحاجة إلى تسجيل الدخول
 

  رقم تعريف  ي/أدخل  .4

االجتماع في المربع ذي  

  على ي/الصلة وانقر

Join   (انضمام .) 

 

 

    

  رقم تعريفإدخالك  بعد .5

 علىاالجتماع، انقر 

الخيار أسفل الشاشة  

 لالنضمام من متصفحك

(Join from your 

browser ) 

 

  وانقر/ياسمك،  ي/أدخل  .6

 I’m not a“ة خان 

robot”  (  أنا لست''

على   ي/ثم انقر (روبوتا''

join (انضمام) . 

 

 
    

 meeting ي /أدخل  .7

password  )  كلمة

االجتماع عندما  )مرور

يطلب منك ذلك  

 Join     على ي/وانقر

Meeting  

النضمام إلى  )ا

 ( االجتماع

 

 

 

 التعليمات أدناه لمتابعة االنضمام إلى المكالمة...  ي/اآلن اتبع 

    

الخاص باإلجتماع وكلمة المرور،  رقم التعريفإدخالك ل  بعد

 على وشك االنتهاء! ستكونين /تكون س
اتبع التعليمات التي تظهر  .1

على الشاشة لقبول شروط  

صول  ول اإذن  منح االخدمة؛ 

إلى الكاميرا أو  

؛ أو االنضمام  الميكروفون

بالفيديو، على حسب 

 جهازك

 

 

    

http://www.zoom.us/
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عندما يطلب منك ذلك،  .2

 joinاختر/اختاري 

with  

computer/devic

e audio  (  االنضمام

صوت  ب 

الكمبيوتر/الجهاز )حسب  

  الجهاز الذي 

 تستعملينه/تستعمله

 لالنضمام(

 

تكون/ي قادرا/ة  يجب أن  .3

اسمك على   على رؤية

الشاشة اآلن، لكنك 

انتظار أن  ستحتاج إلى 

المضيف لك  يسمح 

  على. انقر باالنضمام

الجزء السفلي من الشاشة  

،  لرؤية عناصر التحكم

خيارات  بما في ذلك

 الفيديو والصوت 

 

    

مشاكل مع   ين/هل تواجه  .4

  ي /؟ انقرالصوت أو الفيديو 

على شاشتك   ي/ أو اضغط 

لرؤية خيارات الصوت أو  

  وقم/قومي بانتقائهاالفيديو 

إلجراء التغييرات: على  

االنضمام  سبيل المثال 

الكمبيوتر  صوت ب

إذا لم  جهاز الأو الشخصي 

عند ذلك منك طلب  يتم

 االنضمام

 
 

 

تشمل الخيارات األخرى   .5

الدردشة  شريط التحكم في 

ورموز  أثناء المكالمة 

 . اإليموجي

 

    

 Gallery ي على/انقر .6

View    عرض(

على الشاشة  المعرض(

في  جميع األشخاص لرؤية 

المكالمة مرة واحدة.  

ملحوظة: قد ال يظهر هذا  

 . الخيار على الهواتف

 

إلنهاء المكالمة، ابحث   .7

  عن الخيار األحمر

Leave   للمغادرة

.  عليه ي/وانقر

بذلك قد   ين/وستكون

  انتهيت!

 
 

 اكتشاف األخطاء وإصالحها 

 )البدء(  Getting Startedخيار وانتق/ي /https://support.zoom.usإلى    ي/إلى مزيد من المساعدة؟ اذهب ين/هل تحتاج

 . شيوًعا ونصائح اكتشاف األخطاء وإصالحها  االستفساراتكثر لالطالع على أ

 virtual.visit@ggc.scot.nhs.uk ب ي/أو اتصل

https://support.zoom.us/
https://support.zoom.us/
https://support.zoom.us/
mailto:virtual.visit@ggc.scot.nhs.uk

