
Hướng Dẫn Dành Cho Bệnh Nhân:
Trình đọc màn hình

 Hướng Dẫn sử dụng màn hình Bệnh nhân: Zoom Viet-Clinical

 Tham gia hội thảo trực tuyến bằng Google Chrome kèm trình đọc màn 

 hình 

 1.  Kích hoạt liên kết từ email đã được gửi đến quý vị, liên kết này sẽ mở ra Google

 Chrome hoặc mở một tab mới nếu Google Chrome vẫn đang chạy.

 2.  Sau khi cửa sổ hoặc tab Google Chrome đã mở, JAWS hoặc NVDA sẽ thông

 báo khởi chạy cuộc họp.

 3.  Nếu quý vị đã cài đặt Zoom, hãy chuyển sang bước 14, nếu không hãy tiếp tục

 sang bước 4.

 4.  Nhấn phím TAB cho đến khi quý vị đến đúng liên kết tải xuống và chạy Zoom.

 5.  Nhấn ENTER để bắt đầu tải xuống.

 6.  Khi đã tải xong, JAWS hoặc NVDA sẽ thông báo quá trình tải xuống hoàn tất và

 tên tệp chứa phiên bản Zoom cloud meetings đã tải xuống, đồng thời cung cấp

 hướng dẫn, nhấn SHIFT và F6 để di chuyển đến khu vực tải xuống.

 7.  Nhấn SHIFT và F6 để di chuyển đến khu vực tải xuống.

 8.  Nhấn SPACEBAR (PHÍM CÁCH) để kích hoạt trình cài đặt Zoom cloud meeting.

 9.  Quý vị sẽ được hỏi quý vị có muốn cho phép chương trình thực hiện các thay đổi

 đối với hệ thống hay không.

 10. Nhấn phím TAB cho đến khi quý vị đến đúng nút YES (CÓ), sau đó nhấn phím

 cách, hoặc thay vào đó chỉ cần nhấn Alt+Y.

 11. Sau đó, chương trình sẽ nhắc quý vị nhập tên của quý vị.

 12. Nhập tên của quý vị.

 13. Nhấn phím tab một lần để di chuyển đến khung đánh dấu, cho phép quý vị chọn

 để Zoom ghi nhớ tên của quý vị cho các cuộc họp sau này. Phần này được đánh

 dấu mặc định; quý vị có thể nhấn SPACEBAR (PHÍM CÁCH) nếu muốn bỏ chọn.

 14. Nhấn phím TAB để di chuyển đến nút tham gia cuộc họp.

 15. Kích hoạt nút tham gia cuộc họp bằng cách nhấn SPACE (PHÍM CÁCH).

 16. Cửa sổ Ứng Dụng của Zoom cloud meeting sẽ mở ra.



 

17. Nhấn TAB để chuyển đến nút Join with Video (Tham Gia có Bật Video). Kích 

hoạt điều này có nghĩa là máy ảnh trên hệ thống của quý vị sẽ được kích hoạt và 

những người khác trong Hội Thảo Trực Tuyến hay cuộc họp có thể nhìn thấy 

quý vị. 

 

18. Hoặc nhấn TAB một lần nữa để chuyển đến nút join without video (tham gia 

không bật video) để chỉ phát âm thanh của quý vị. Quý vị có thể muốn chọn tùy 

chọn này nếu quý vị có kết nối internet chậm hơn, vì việc hiển thị video sẽ tiêu 

tốn băng thông internet. 

 

19. Nhấn ENTER trên nút quý vị chọn. 

Bây giờ quý vị sẽ được tham gia vào hội thảo trực tuyến. 

 

Tham gia hội thảo trực tuyến bằng trình duyệt Internet Explorer với trình 

đọc màn hình 

1. Sau khi nhấn enter trên liên kết trong email, trình duyệt Internet Explorer sẽ khởi 

chạy và quý vị sẽ nhận được thông báo sau: 

 

2. Thanh thông báo 

 

3. Nhấn Alt + N. 

 

4. Quý vị có muốn khởi chạy hoặc lưu Zoom_launcher.exe (130 KB) từ 

launcher.zoom.us không? 

 

5. Nhấn Alt + N để chuyển tiêu điểm đến vùng thông báo của trình duyệt Internet 

Explorer, sau đó nhấn phím cách để kích hoạt nút khởi chạy. 

 

6. Ứng dụng Zoom sẽ được tải xuống và tự động bắt đầu hội thảo trực tuyến. Lưu 

ý tùy thuộc vào cài đặt cho hội thảo trực tuyến cụ thể, quý vị có thể được đưa 

vào phòng chờ cho đến khi chủ phòng của hội thảo trực tuyến sẵn sàng. 

 

Bây giờ quý vị sẽ được tham gia vào hội thảo trực tuyến. 

 

Tham gia hội thảo trực tuyến bằng trình duyệt Mozilla Firefox với trình đọc 

màn hình 

 



1. Sau khi nhấn Enter trên liên kết trong email, trình duyệt Firefox sẽ khởi chạy và 

quý vị sẽ nhận được thông báo sau: 

 

2. Mở hộp thoại Chỉ Đọc Zoom_launcher.exe. Quý vị đã chọn mở: 

Zoom_launcher.exe, tên tệp là: Binary File (131 KB) từ: https://launcher.zoom.us. 

Quý vị có muốn lưu tệp này không? 

 

3. Nhấn nút Save File (Lưu Tệp) và nhấn Enter.  

 

4. Ctrl + J để mở thư viện tải xuống trình duyệt Firefox. 

 

5. Sử dụng mũi tên lên và xuống để chọn tệp Zoom_launcher.exe và nhấn Enter. 

 

6. Cuối cùng, nhấn Enter trên nút OK để bắt đầu quá trình cài đặt. 

 

7. Ứng dụng zoom sẽ cài đặt và tự động bắt đầu hội thảo trực tuyến. 

 

Bây giờ quý vị sẽ được tham gia vào hội thảo trực tuyến. 

 

https://launcher.zoom.us
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