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 والعائلة  األصدقاء مع الفیدیو عبر  مكالمة بدء كیفیة : الزائرین  تعلیمات
 

ي مستش�ف 
ي مع م��ض �ف

ا�ف  . Mass General Brigham�ستعرض هذە التعل�مات ك�ف�ة االتصال باجتماع اف�ت

ي دعوة ع�ب رسالة نص�ة. ستحتاج إ� جهاز كمبيوتر 
اك لتل�ت ي و�مكنك االش�ت

ا�ف ي لحضور االجتماع االف�ت
وىف �د اإلل��ت أو هاتف ذ�ي أو   ستتل�ت دعوة ع�ب ال�ب

، ول�نك لن تحتاج إ� حساب  mZooجهاز لو�ي مثبت عل�ه  ي
ا�ف  .  Zoom Download Centerلفتح  انقر هنا . Zoomلالتصال باالجتماع االف�ت

 

 

  افتراضي باجتماع االتصال
ي   .1

ي ووقته. انقر ع� االرتباط األول �ف
ا�ف �ش�ي الدعوة المرسلة إل�ك إ� تار�ــــخ االجتماع االف�ت

. ا  ي
ا�ف  لدعوة بما ال يتجاوز خمس دقائق من موعد بدء االجتماع االف�ت

ي الذي �ظهر وأدخل 
 إذا واجهت أي مشا�ل مع االرتباط األول، فانقر ع� االرتباط الثاىف

ي صفحة و�ب  
 .  Patient Connectرمز االجتماع �ف

  Joinع� جهازك. انقر ع�  Welcome to Patient Connectسيتم فتح صفحة ال��ب  .2
Meeting  . 

ي الدعوة المرسلة إل�ك إذا لم يتم عرضه ع� صفحة ال��ب 
 أدخل رمز االجتماع الموجود �ف

 هذە.   
 تظهر رسالة الوصول المبكر إذا حاولت االنضمام قبل أ��� من خمس دقائق من موعد 

 االجتماع المجدول.   

 
ي  ع� جهازك، وتدخل غرفة اال  Zoomيتم فتح  .3

اض�ة. انتظر هنا حىت يتم قبولك �ف نتظار االف�ت
 .  Zoomغرفة اجتماعات 

 
، انقر ع�  .4 ي

ا�ف  .  Leave Meetingثم انقر ع�   Leaveلمغادرة االجتماع االف�ت

 

  إضافیة معلومات
ي أو إذا تم إلغاؤە.  

ا�ف ا إذا تغ�ي موعد االجتماع االف�ت  ستتل�ت إشعار�
ي ع� جهاز لم يتلق الدعوة من خالل االنتقال إ� الموقع  

ا�ف �مكنك االنضمام إ� اجتماع اف�ت
patientconnect.partners.org.www    ي الدعوة المرسلة

و�دخال رمز االجتماع الموجود �ف
  إل�ك. 

 ھاتًفا محموالً مھم: إذا كنت تستخدم 
 

ي رسائل نص�ة قبل أن يرسل 
دعوة إ� هاتفك   iPad�جب عل�ك الموافقة ع� تل�ت

 المحمول. 

 لتقد�م الموافقة.  57547إ� الرقم " Enroll PCأرسل الرسالة "

 

https://zoom.us/download
http://www.patientconnect.partners.org/

