سەردانى ( Virtualناجەستەيى) كە تيايدا كەس ناوەندە
ڕێبەرى زووم  Zoomبۆ خزم و كەسان

لەبارەى ئەم ڕێبەرەوە
مەبەست لەم ڕێبەرە يارمەتيدانى خزمانە لە پرۆسەى بەشدارى كردن لە پەيوەندى كردن لە ڕێگاى زووم  Zoomەوە كە پێشتر لە
اليەن كەسێكى ترەوە دامەزرێندرابێت.
ئەم ڕێبەرە بۆ كێيە؟
ئەم ڕێبەرە بۆ خزم و هاوڕێيانى نەخۆشە كە ئامێرەكانى خۆيان بەكار دەهێنن تا بەشدار بن لە پەيوەندييەكى ڤيديۆييدا لە ڕێگاى
زووم  Zoomەوە ،كە لە اليەن ئەندامانى دەستەى  NHSەوە يان لە اليەن نەخۆشەكە خۆيەوە دامەزرێنرابێت .دەتوانيت لە ڕێى
الپتۆپەوە ،كۆمپيوتەرى  PCييەوە يان مۆبايلێكەوە وەك مۆبايلى زيرەك  ،Smartphoneئايپاد يان تابلێتەوە ئەو پەيوەندييە بكەيت.
زووم  Zoomچى دەكات؟
زووم ئەپ  Appێكە يارمەتيى نەخۆش دەدات پەيوەنديى ڤيديۆيى  /دەنگى لەگەڵ خێزانى و هاوڕێيانى ئەنجام بدات .زووم بە
زاراوەى "( Meetingsكۆبوونەوە)" ئاماژە بەم پەيوەندييانە دەكات .لەسەر تابلێت و ئايپاد و مۆبايلى زيرەك  Smartphoneو
الپتۆپ و كۆمپيوتەرى  PCو بە پێى سيستەمى جياجياى وەك ويندۆوز  Windowsو ئەپڵ ماك  Apple Macو ئاى ئۆ ئێس IOS
و ئەندرۆيد  Androidكار دەكات.
يەك كەس – كۆبوونەوەكە "( Hostخانەخوێ)" – پەيوەندييەكە دەست پێ دەكات ،ئەمجا بانگهێشتى كەسانى تر دەكات بۆ ئامادە
بوون.
وەشانە بێبەرامبەرەكەى زووم ئەمانە لە خۆ دەگرێت:
•
•
•

كۆبوونەوەى  1-2-1ى بێ سنوور (واتە لە درێژيى كۆبوونەوەدا سنوورى كاتى تيادا نيە)
بۆ كۆبوونەوەى  3كەس و زياتر ،كۆبوونەوەكە بە  40خولەك سنووردار دەبێت (بەاڵم دەتوانيت ئەگەر پێويستى كرد لە
خولەكى  39دا دايبخەيتەوە و كۆبوونەوەيەكى نوێ دەست پێ بكەيتەوە)
ژمارەى كۆبوونەوەكانى دەيانكەيت ،سنوورى نيە.

دامەزراندنى يەكەم جار
ئەگەر نيازتە بچيتە كۆبوونەوەيەكەوە كە كەسێكى تر دەستى پێكردووە و ئەو  hostە ،ئەوا پێويست ناكات ئەژمار  accountێكى
زووم دروست بكەيت و بچيتە ناوى .sign in
 .1بە دەستەى قاوشەكە بڵێ كام ئامێر بەكار دەهێنيت (سمارت فۆن يان تابلێت يان ئايپاد يان الپتۆپ يان  )PCو پێش ئەوەى
كۆبوونەوەى زووم دەست پێ بكات ،لەگەڵيان ڕێك بكەوە چۆن چۆنى وردەكاريى زانيارييەكانى كۆبوونەوەى زوومت بۆ
بنێرن( .بۆ نمونە لە ڕێى تەلەفۆنەوە يان بە پەيامى نووسراو  textيان ئيمەيڵ) .دڵنيا بە لەوەى زانيارييەكانى پەيوەندى
پێوەكردنتيان لە اليە.
 .2ئەگەر ئامێرێكى گەڕۆكت پێيە (سمارت فۆن ،ئايپاد ،تابلێت) ،پێش ئەوەى بتوانيت بەشدارى كۆبوونەوە بكەيت دەبێت
ئەپ  Appى زووم دابمەزرێنيتە سەر ئامێرەكەت.
ئەگەر  PCيان الپتۆپ بەكار دەهێنيت ،بە ئارەزووى خۆتە ئەپى زووم دابەزێنيت  .downloadئەگەر لە ڕێيى براوسەرى
ئينتەرنێتەوە  web browserەوە كە ئينتەرنێتى پێويستە ،دەبێت پەيوەندى كردن بەباشى و بێ كێشە بتوانرێت بكرێت بە بێ ئەوەى
ئەپەكەيت لەسەر  PCيان الپتۆپەكەت هەبێت.

براوسەرى گووگڵ كرۆم بۆ بەشداريكردن لە پەيوەندييەكردن بە زووم بە باشترين دەزانرێت.
ئەگەربڕيارت دا ئەپى زووم دابگريت ،يەكێك لەمانەى خوارەوە بكە:
ئەگەر سمارت فۆن يان تابلێت بەكار دەهێنيت ئەپى زووم دابگرە
 .1لە ئەپ ستۆر  App Storeى خۆت دا زووم  Zoomبدۆزەرەوە و كرتە لەسەر دوگمەى داگرتن  Downloadبكە
 .2بەدواى ڕێنماييەكانى سەر شاشەكەدا بڕۆ
 .3كە داگرتن تەواو بوو ،ئايكۆن  Iconى زووم لەسەر ئامێرەكەت بدۆزەرەوە:
ئەگەر  PCيان الپتۆپ بەكار دەهێنيت ئەپى زووم دابگرە
 .1بچۆ بۆ ( Resources – www.zoom.usسەرچاوەكان) (بەشى ڕاستى سەرەوەى الپەڕەكە) – زووم كاليەنت
 - Download Zoom Clientو دايبگرە
 .2بەدواى ڕێنماييەكانى سەر شاشەكەدا بڕۆ
 .3كە داگرتن تەواو بوو ،ئايكۆن  Iconى زووم لەسەر دێسكتۆپەكەت بدۆزەرەوە:
چۆن بەشداريى پەيوەندييەك دەكەيت
بيرت نەچێت ،ئەوئامێرەى بۆ بەشدارى كردن بەكارى دەهێنيت كاريگەريى لەسەر بژاردەكانى دەنگ  audioو ڤيديۆت دەبێت :بۆ
نمونە كۆمپيوتەرێكى  PCى كۆن ڕەنگە بۆ ڤيديۆ وێبكام (كامێراى ناو كۆمپيوتەر) ى تيادا نەبێت.
زووم پێويستى بە ڕەزامەندييە تا بچێتە ناو بژاردەكانى ڤيديۆ و  /يان ئۆديۆ (دەنگ) ەوە ،دڵنيا بە لەوەى لەسەر ئەم كۆك
كردنانە ڕەزامەندى بدەيت بۆ ئەوەى بتوانرێت لە كاتى پەيوەنديدا ببيسترێيت  /ببينرێيت.
بژاردەى  :1بەشدار بوون لە پەيوەنديدا بە بەكارهێنانى ئەپى زووم
.1
وردەكاريى زانيارييەكانى
كۆبوونەوەكە لە دەستەى
قاوش وەربگرە بەو
ڕێگەيەى لەسەرى
ڕێككەوتوون (بە تێكست،
تەلەفۆن ،ئيمەيڵ و ...تاد).
ئەمە دەبێتە ناسنامەى
كۆبوونەوە Meeting ID
و وشەى تێپەڕين
Password
Join a meeting .3
(بەشدارى كۆبوونەوەيەك
بكە) هەڵبژێرە .تێبينى:
پێويست بە چوونە ناو
 sign inناكات

 .2ئەپەكە لەسەر
ئامێرەكەت بكەرەوە

Meeting ID .4
(ناسنامەى كۆبوونەوە)
لەناو الكێشە
پەيوەنديدارەكەدا
بنووسە ،ناوى خۆت
بنووسە و كرتە لەسەر
( Joinبەشدار بە) بكە.

ز

 .5وشەى تێپەڕين
 Passwordى
كۆبوونەوەكە كە دەركەوت
بينووسە و كرتە لەسەر
( Join a meetingلە
كۆبوونەوەيەك بەشدار بە)
بكە.

ئێستا بەدواى بژاردەكانى ترى دواى بژاردەى  2دا بڕۆ بۆ
ئەوەى لە بەشدارى كردن لە پەيوەندييەكەدا بەردەوام بيت.

بژاردەى  :2لە ڕێى براوسەرى الپەڕەى ئينتەرنێتەوە بەشدارى لەپەيوەندييەكى زووم  Zoomدا بكە
.1
وردەكاريى زانيارييەكانى
كۆبوونەوەكە لە دەستەى
قاوش وەربگرە بەو
ڕێگەيەى لەسەرى
ڕێككەوتوون (بە تێكست،
تەلەفۆن ،ئيمەيڵ و ...تاد).
ئەمە دەبێتە ناسنامەى
كۆبوونەوە  Meeting IDو
وشەى تێپەڕين Password

.2
چۆرە سەر ماڵپەڕى زووم
 Zoomلە

و

www.zoom.us

( Join a meeting .3لە
كۆبونەوەيەكدا بەشدار بە)
هەڵبژێرە (الى ڕاستى
سەرەوەى شاشەى
براوسەرەكە) .پێويست بە
چوونە ناو  sign inناكات

Meeting ID .3
(ناسنامەى كۆبوونەوەكە)
لەناو الكێشە
پەيوەنديدارەكەدا بنووسە
و كرتە لەسەر join
(بەشدار بە) بكە.

.4
كە ( Meeting IDناسنامەى
كۆبوونەوەكە)ت نووسى،
كرتە لەسەر بژاردەكەى ترى
خوارتر لەسەر شاشەكە بكە
بۆ ئەوەى لە
براوسەرەكەتەوە بەشدار
بيت.

.5
ناوت بنووسە،
چوارگۆشەى " I am not
( a robotمن ڕۆبۆت
نيم)" نيشانە بكە ،ئەمجا
كرتە لەسەر ( Joinبەشدار
بە) بكە.

ك

.6
meeting password
(وشەى تێپەڕين) ەكە بنووسە
كە دەركەوت ئەمجا كرتە
لەسەر ( join Meetingلە
كۆبوونەوەكە بەشدار بە) بكە

ئێستا بەدواى ئەو ڕێنماييانەدا بڕۆ كە لە خوارەوە دراون بۆ
ئەوەى لە بەشدارى كردن لە كۆبونەوەكە بەردەوام بيت.

M

كە ( Meeting IDناسنامەى كۆبوونەوەكە) و Password
(وشەى تێپەڕن) ت نووسى ،ئيتر نزيك بە تەواو بوونيت!

 .1بەدواى ئەو شتانەدا بڕۆ
كە لەسەر شاشەكە قوت
دەبنەوە تا ڕەزامەندى
لەسەر مەرجەكانى
خزمەتگوزارييەكە
بدەيت؛ ڕێگە بە
دەستڕاگەيشتن بە كامێرا

 .2كاتێك كە join with
computer / device
( audioبە كۆمپيوتەر /
دەنگى ئامێرەكە بەشدار
بە) قووت بووەوە،
كرتەى لەسەر بكە
(لەسەر جۆرى ئەو
ئامێرە ڕاوەستاوە كە
بەكارى دەهێنيت)

يان مايكرۆفۆن بدە؛ يان
بە ڤيديۆ بەشدار بە ،بە
پێى ئامێرەكەت.
 .3دەبێت ئێستا خۆت لەسەر
شاشەكە ببينيت ،بەاڵم
دەبێت چاوەڕوانى host
(خانەخوێ) بيت تا
ڕێگات بدات بەشدار
بيت .پەنجە لە
خوارەوەى شاشەكەت بدە
تا دوگمەكانى كۆنترۆڵ
ببينيت ،بە بژاردەكانى
دەنگ و ڤيديۆشەوە.

 .4كێشەت لەگەڵ دەنگ
 audioيان ڤيديۆ هەيە؟
كرتە بكە يان پەنجە بدە لە
شاشەكەت تا بژاردەكانى
دەنگ يان ڤيديۆ ببينيت و
هەڵيانبژێريت تا
گۆڕانكارييان تيادا بكەيت:
بۆ نمونە ئەگەر كاتى
بەشداريكردن هيچ پەيامێك
قوت نەبووەوە Join with
computer or device
( audioبەشدار بوون بە
كۆمپيوتەر يان دەنگى
ئامێرەكە) هەڵبژێرە.

بژاردەى تر لە control
( barكاريتەى
كۆنترۆڵەكان) دا in-call
( chatدەمەتەقێ لەكاتى
پەيوەنديدا) و emojis
(ئێمۆجييەكان) لەخۆ دەگرن.

 .5كرتە لەسەر Gallery
( viewچاو بە
گەلەرييەكەدا بخشێنە) ى
سەر شاشەكە بكە تا هەموو
ئەوانە ببينيت كە لە هەمان
كاتدا لەو پەيوەندييەدان.
تێبينى :ڕەنگە ئەم بژاردەيە
لەسەر تەلەفۆن
دەرنەكەوێت.

بۆ داخستنەوە و كۆتايى
هێنان بە پەيوەندييەكە ،بۆ
بژاردە سورەكەى Leave
(جێ هێشتن) بگەڕێ و
كرتەى لەسەر بكە .تەواو
بوويت!

چارەسەرى كێشە
يارمەتيى زياترت پێويستە؟ بچۆ بۆ  /https://support.zoom.usو ( Getting startedدەست پێكردن) هەڵبژێرە بۆ باوترين
پرسيارەكان و ئامۆژگاريى چارەسەرى كێشە.
يان پەيوەندى بە  virtual.visit@ggc.scot.nhs.ukبكە.

