
 

 

 
 

 Zoomمنصة  ابستخداماالجتماعات 
 للمشاركني إرشادات

 
 

 وستكون خدمات الرتمجة الفورية متاحًة خالله. .Zoomمنصة  ابستخدامسوف يُعقد هذا االجتماع االفرتاضي 
 

)بعد بنزيله على الكمق وبر(  Zoom desktop client بواساا ة ب ق   أي جهازمن  Zoomوإبمكان املشااار ا الدخوإ  م منصااة 
 ألجهزة اجلوالة. اب اخلاص ت ق  الأو ابستخدام 

ابملسااااا ع جهاز الكمق وبر  ونشااااا ععك  على بنزيث أحدا  لااااادار للت ق   على جهاز   ألجث أف اااااث اساااااتخدام  كن  وعلى ولاااااث
(router )سلك اإليثرنت )الوللة األرض ة( ابستخدام (Ethernet) الالسلك ةفاي  -وللة واي  استخدام عوًضا عن (Wi-Fi). 
  جيب فصث سائر األجهزة األخرى عن الشقكة.و 
 د   من وجود حتااديثااات با ااا والخر للتاا  ااع نشاااااااااااااا عك  على الت قع  ن الت ق  .عابنتظااام  لااااااااااااااادارات جاادياادة  Zoom وفعرب

 ولتعزيز األمن على املنصة.  الةشغع من أن اخلصائص اجلديدة 
 

 التال ة:يرجى االنتقاه بشكث خاص  م املعلومات 
 
   سااااا ت  بسااااا  لك  بلقائً ا للمشاااااار ة ippc@fao.org بعد أت  د مشاااااار تك  ت االجتماع عي الييد اإللكرتو  على العنوان -1

  من ققث األمانة. Zoomت االجتماع االفرتاضي على منصة 
 
 املخصااااص م عنوان الييد اإللكرتو    يت اااامن الرابخ لدخوإ قاعة االجتماع االفرتاضاااا ةساااا ت   رساااااإ بريد  لكرتو  للت   د   -2

 ألمانة االبفاق ة الدول ة لوقاية النقااتت.
 
دق قة  30يرجى االن مام  م االجتماع ققث  للت ق  من املشار ا ققث دخوهل   م االجتماع. افرتاض ة س ت  بفع ث قاعة انتظار -3

  موعد بدئه جتنًقا ألي أتخ ات ت االن مام  ل ه.على األقث من 
 
  ذ لن يوفر جودًة  اف ة للصوت. كمق وبريرجى عدم استخدام م كروفون ال -4
 
  اعة رأسجيب استخدام سع USB  .مزوعدة مب كروفون 
  أف اااث من ال شاااي   شااار  أن بكون متصااالة سااالكً ا  وعالةاألجهزة اجل  فإن ساعات/م كروفون ت حاإ عدم بوفر ساعة الرأسو

 القلوبوا.  بقن ة ابجلهاز ول س عي
  وللة بهز جماستخدام م كروفون خارجي ت األف ث  التايل ااثتمثث يم كروفون  / ذا مل بتوفر ساعة رأسوUSB. 
  الكلمة أيخذ الذي الشاااخص قرب من دت  ع ال يرجىعل ه  اساااتخدام م كروفون واحد فقخ  و   جمموعة ت املشاااار ون ذا  ان و 

 .امل كروفون من
 
 من خلوع  التأّكد( أثنا  ح ااور االجتماع ووغ هاالييد اإللكرتو   سااكايب  وابساااب  جيب بع  ث  ث اإلشااعارات الصااوب ة ) -5

 . من أي ض  ج ت اخللف ة أو من أي ألدا  املكان الذي بتواجدون ف ه
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وال اااااغخ على بشاااااغ ث الصاااااوت  (Muteالصااااام   عند دخوإ قاعة االجتماع االفرتاضاااااي من بشاااااغ ث الوضااااا   الت  عديرجى  -6
(Unmute فقخ عند الكالم )[1.] 
 
  [.3قائمة الرتمجة الفورية ]يرجى اخت ار اللغة اليت بريدون اإللغا   ل ها من  -7
 
 .Reactions [4]قائمة ردود الفعث  ت( Raise Hand) رفع األيديوظ فة  نت  برغقون ت أخذ الكلمة  يرجى استخدام    ذا -8
 
 ميكن  يقاف بشاااااااااااغ ث الف ديو و ت  لاااااااااااوت امل كروفون  [.2]يرجى بشاااااااااااغ ث وظ فة الف ديو اخلالاااااااااااة بك  عند أخذ الكلمة  -9

 عرض الن اق الرتددي وب س  مشار ة سلسة ت املؤمتر.  بصونفإن هذا  ف ث  عند االنتها  من مداخلتك .
 عل ك   يقاف بشااااااااااغ ث الرتمجة جتدر اإلشااااااااااارة  م أنه ت حاإ قمت  مبداخلة بلغة أخرى غ  اللغة اليت بسااااااااااتمعون  ل ها  يتعاع  -10

  ت قائمة الرتمجة الفورية. Offالفورية عن طري  اخت ار  يقاف 
 
ب اإلفرا  ت اسااتخدام وجتنع   مبا يتماشااى م  ظروف االبصاااإ عن بعد )أي الت دا بقخ  ووضااو ضااقخ طريقة ن قك   يرجى -11

 املختصرات وما  م ذلك(.
 
ساااا تعاطى و  وقرا به بقخ . FAO-Interpretation@fao.org  نت  بعتزمون قرا ة ب ان  يرجى  رساااااله ققث بالوبه  م:    ذا -12

 املرتمجون الفوريون دائًما م  النص بسرية اتمة وس ت ققون من م ابقته لدى اإلدال  به.
 
 ت االجتماعات االفرتاضاااا ة  قد بتدهور جودة الصااااوت على وو غ  متوق  وابلتايل بصااااقغ غ   اف ة ألغراض الرتمجة الفورية. -13

 م ذلك شفهً ا وس ست نفون الرتمجة الفورية حاملا بسمغ جودة الصوت بذلك.و ن املرتمجا الفوريا س ش ون  
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