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Hướng Dẫn Từng Bước Dành Cho Bệnh Nhân: 
Zoom trên Máy Tính của quý vị 

 

Trước khi tham gia cuộc họp zoom trên thiết bị di động của mình, quý vị sẽ phải tải xuống ứng dụng 
Zoom từ Trung Tâm Tải Xuống của Zoom. Nếu không, quý vị sẽ được nhắc tải xuống và cài đặt 
Zoom khi nhấp vào liên kết “Tham Gia Cuộc Họp”. 
 

 
 
Tham gia từ máy tính của quý vị 
 
Mỗi cuộc họp Zoom có một mã số hoặc liên kết duy nhất được gọi là ID cuộc họp, quý vị cần phải có 
ID cuộc họp để tham gia cuộc họp Zoom. 
 

Bước 1: Nhà cung cấp của quý vị sẽ gửi cho quý vị một ID cuộc họp Zoom qua email hoặc tin nhắn 

văn bản 

 Email:  Nhấp vào “Vui lòng nhấp vào đây để tham gia” 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/download
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Bước 2: Nếu quý vị chưa tải xuống Zoom trên máy tính của mình, quý vị có thể thực hiện tải xuống 

trong lời nhắc này. Nhấp vào “Download Now (Tải Xuống Ngay)”. 

 

Bước 3: Nếu Zoom đã được cài đặt trên máy tính của quý vị và nhà cung cấp vẫn chưa bắt đầu 

cuộc họp, quý vị sẽ nhận được thông báo yêu cầu đợi. 
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Bước 4: Sau khi nhà cung cấp bắt đầu cuộc họp, quý vị sẽ được đưa vào phòng chờ của nhà cung 

cấp. 

 

Bước 5: Để kết nối âm thanh của quý vị, hãy nhấp vào “Join with Computer Audio (Tham Gia với 

Âm Thanh Máy Tính)”. 

 

Bước 6: Để kích hoạt video của quý vị, hãy nhấp vào “Start Video (Bắt Đầu Video)”. 

 

Bây giờ quý vị đã được kết nối và sẵn sàng bắt đầu buổi thăm khám qua video của 

mình.                    
                                 

Lưu Ý: Hãy tìm một không gian riêng tư, đủ ánh sáng cho buổi thăm khám của quý vị 

(Provider’s name) Personal Waiting Room 
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