موارد الجلسة عن طريق الفيديو للمشاركين
التحضير للجلسة عن طريق الفيديو:
• شاهد هذه الفيديوهات التمهيدية عن طريق تطبيق زوم.
•

كيف تلتحق باجتماع عبر تطبيق زوم ،قم بضبط الصوت والفيديو الخاصين بك.

•

عود نفسك على وظيفة زوم عن طريق اإلنضمام إلى اجتماع التدريب.
ّ

• اختبر اتصالك باإلنترنت أو حدد موقع نقطة اتصال واي-في مجانية (انظر أدناه).
• قم بتنزيل تطبيق زوم مباشرة ،أو سيبدأ التنزيل عند النقر على رابط االجتماع .ملحوظة :ال تحتاج إلى إعداد حساب
الستخدام تطبيق زوم.
المشاركة في الجلسة عن طريق الفيديو:
•

قبل دقائق قليلة من الوقت المحدد ،انضم إلى الدعوى بالنقر على الرابط الذي قدمته المحكمة .قبل أن يتم قبولك،
سيُطلب منك كتابة اسمك .أدخل اسمك الكامل وأي معلومات أخرى طلبت منك المحكمة تقديمها .سيتم وضعك بعد
ذلك في "غرفة االنتظار" .ال تغلق الخط؛ يرجى االنتظار وسوف تدخلك المحكمة في الدعوى.

•

في مرحلة ما أثناء الدعوى ،قد يتم وضعك في "غرفة جانبية" إلجراء محادثة خاصة .فقط من في الغرفة يمكنهم
سماع المحادثة .سترسل لك المحكمة رسالة عندما يحين وقت العودة أو يمكنك اختيار العودة بالنقر فوق "مغادرة
الغرفة الجانبية".

•

بمجرد البدء ،سيتم تسجيل القضية .كل ما يقال سيتم التقاطه وجعله جزءا من تسجتل المحكمة تماما كما هو الحال
في قاعة المحكمة الفعلية.

من أجل محاكمة ناجحة عبر الفيديو:
•

ضع الكاميرا على مستوى عينك أو أعلى قليال من مستوى العين .قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص
بك.

•

انتبه لما هو خلفك .اختر جدارا صلبا محايدا إن أمكن.

•

افحص اإلضاءة .من األحسن ،ضع مصباحا ،أو اجلس في مكان مواجه للنافذة ،حيث يكون الضوء على وجهك
مباشرة.

•

ابحث عن مكان هادئ حيث لن يقاطعك أحد.

•

اكتم صوتك عند عدم التحدث لتجنب أي ضوضاء خلفية محتملة.

•

توقف قبل التحدث في حالة وجود أي تأخير في الصوت  /الفيديو.

•

إذا كنت غير قادر على االستماع بوضوح ،أخبر المحكمة عن طريق رفع يدك والتحدث عند الموافقة.

نقاط اتصال السلكية مجانية:
نقاط اتصال  Xfinity Wi-Fiفي األماكن خارج المنزل متاحة مجانا ألي شخص يحتاج إليها ،بما في ذلك عمالء اإلنترنت من غير
.Xfinity

كيفية اإلتصال بنقطة اإلتصال : Xfinity Wi-Fi
 .1قم بزيارة  wifi.xfinity.comواستخدم " "Find a hotspotوأدخل مدينتك أو الرمز البريدي؛ أو استخدم تطبيق
 Xfinity Wi-Fi Hotspotsلمشاهدة خريطة نقاط اتصال  .Xfinity Wi-Fiسيتم عرض جميع النقاط الفعالة
المفتوحة ،الداخلية والخارجية ،على تطبيق الخريطة.
 .2بمجرد الوصول إلى نقطة اتصال ،يجب على العمالء وغير العمالء تحديد " "xfinity wifiمن قائمة شبكات الويفي
المتاحة ،ثم قم بفتح المتصفح.
يمكن لعمالء اإلنترنت  Xfinityتسجيل الدخول باستخدام معرف  Xfinityوكلمة المرور الخاصة بهم ليتم ربطهم تلقائيا بنقاط
اتصال  Xfinity Wi-Fiفي المستقبل .يمكن لعمالء اإلنترنت الذين ال يستخدمون  Xfinityاالتصال عن طريق النقر فوق الزر
قبول واالتصال .سيتمكن العمالء غير التابعين لـ  Xfinityمن تجديد جلساتهم المجانية كل  12ساعة.
يرجى مالحظة ما يلي :يمكن لمزودين آخرين بخالف  (Xfinity( Comcastتقديم هذه الخدمة أيضا.
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