منصة Zoom

االجتماعات املنظمة ابستخدام
إرشادات للمشاركني

ستعقد هذه الندوة ابستخدام منصة  ،Zoomوستكون خدمات الرتمجة الفورية متاحة.
وميكن للمشاار ني النفاذ إىل منصاة  Zoomمن أي جهاز ابساتخدام اتتصافع ىلا اإلنرتنأ أو التيب . .ونشاّعك بشادة ىلا
تنزيل التيب .ىلا جهاز لتكون جتربة اسا ا ااتخدام الربضم أ ا ا اال وربط جهاز حاسا ا ااوبك ىرب ابل (وصا ا االة أر ا ا اا.ة) اإليثرنأ
( )Ethernetجبهاز التوج.ه اخلاص بك ىو ا ا اا ىن اسا ا ااتخدام شا ا اابكة واي -اي الالسا ا االك.ة ( .)Wi-Fiما ينبغي صا ا اال ل
األجهزة األخرى ىن شبكتك .
تصادر بشاكل منت ن اد ةدجة جديدة من تيب .Zoom .لذا يوصاا بشادة التقق رور من التقديثات ل امان ح ان أرا
الوظائف اجلديدة وجعل استخدام التيب .مأموض أ ثر.
ويرجا االنتباه بشكل خاص إىل اإلجرا ات التال.ة:
 -1ال غط ىلا الرابط الذي ورر يف رسالة الدىوة وإمتام ىمل.ة الت ّ.ل للمشار ة يف االجتماع.
 -2وإرخال ب.اضتك يف استمارة الت ّ.ل ،والتأ د من إرخال اس بلد /من متك ابللغة اإلجنل.زية من خانة االس
.First Name

 -3وستتلقون بعد ذلك أت .دا بواسية الربيد اإللكرتوين مصقواب ابلرابط للدخول إىل قاىة االجتماع اال رتا ي .وتوصي
اتن مة إبمتام إجرا ات الت ّ.ل  30رق.قة ىلا األقل قبل بد االجتماع.
 -4وجتدر اإلشارة إىل أن أ رب ىائ أمام خدمات الرتمجة الفورية هو ررا ة جورة الصوت .ويف هذا الصدر ،يرجا ىدم
استخدام ات.كرو ون اتدم يف الكمب.وتر ألنه ال يت.ع ررجة ا .ة من جورة صوت.
• يرجا استخدم مساىة رأس  USBجمهزة مب.كرو ون.
• ويف حالة ىدم توا رها ،تكون مساىات/م.كر ون اهلاتف احملمول أ ل من ال شي  ،ولكن ىلا أن تكون سلك.ة ق ب،
ول.س بتقن.ة البلوتوث (.)Bluetooth
• ويف حالة ىدم توا ر مساىة رأس /م.كرو ون ،يتمثل احلل التايل األ ل يف استخدام م.كرو ون خارجي جمهز بوصلة .USB
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• وإذا ان اتشااار ون يف جمموىة وىل.ه اسااتخدام م.كرو ون واحد ،يرجا التأ د من قرب الشااخا الذي أخذ الكلمة من
ات.كرو ون.
 -5ويرجا إطفا مج.ع اإلش ااعارات الص ااوت.ة (س ااكايب ،وات اااب ،والربيد اإللكرتوين وغريها) أجنا ح ااور االجتماع واحلرص
ىلا اجللوس يف مكان ال أصوات أو أصدا خلف.ة .ه.
 -6ويرجا التأ د ىند رخول قاىة االجتماع اال رتا اي من تشاغ.ل الوضع الصعام(  )Muteوال اغط ىلا تشاغ.ل الصاوت
( )Unmuteقط ىند الكالم [.]1
 -7ويرجا اخت.ار اللغة اليت تريدون اإلصغا إل.ها من قائمة الرتمجة الفورية [.]4
 -8وإذا نت ترغبون يف أخذ الكلمة ،يرجا استخدام وظ.فة رف األيدي ( )Raise Handيف قائمة اتشار ني [.]3
 -9ويرجا تشغ.ل وظ.فة الف.ديو اخلاص بك ىند أخذ الكلمة [.]2
 -10وجتدر اإلشاارة إىل أنه يف حال قمت مبداخلة بلغة أخرى غري اللغة اليت ت اتمعون إل.ها ،يتعني ىل.ك إيقاف تشاغ.ل الرتمجة
الفورية ىن طري اخت.ار إيقاف " "Offيف قائمة الرتمجة الفورية.
 -11ويرجا تصا ا ا ا ا ااوياب حاديثك مع وجور يف حاالاة ااطاب ىن بعاد (تكلموا مبزياد من البط والو ا ا ا ا ا ااو وجتنبوا اإل را يف
استخدام اتختصرات وما إىل ذلك).
 -12وإذا نت تعتزمون قرا ة ب .ااان ،يرجا إرسا ا ا ا ا ا ااالا ه قب اال تالوت ااه إىل FAO-Interpretation@fao.org :وقرا ت ااه ببط .
وس.تعامل اترتمجون الفوريون ىلا الدوام مع نا الب.ان ب رية اتمة وس.تقققون منه يف و الكلمة اتلقاة.
 -13وجتدر اإلشارة إىل أن جورة الصوت قد تتدهور ىلا حنو غري متوقع يف اجتماع ا رتا ي ،وابلتايل تصبع غري ا .ة ألغراض
الرتمجة الفورية .وإن اترتمجني الفوريني س.شريون إىل ذلك شفه.ا وس .تأنفون الرتمجة الفورية حاتا ت مع جورة الصوت بذلك.
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