
 

  

 

 

 

  

TRANG LỜI KHUYÊN VỀ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH/QUA ĐIỆN THOẠI 
Hãy làm theo những lời khuyên này để có trải nghiệm tốt nhất. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 

Hội Nghị Truyền Hình dành cho Người Dùng Thiết Bị Di Động 
(điện thoại/máy tính bảng): 
✓ Tải về ứng dụng BlueJeans (chỉ dành cho thiết bị di động) 
✓ Tắt máy ảnh và tắt âm micrô 
✓ Hãy sạc đầy thiết bị của quý vị và chuẩn bị sẵn bộ sạc 
✓ Sử dụng tai nghe có micrô để có chất lượng âm thanh 

tốt nhất 
 

Vào ngày định hướng: 
✓ Nhấp vào liên kết “Join Meeting” (Tham Gia Cuộc Họp) trên BlueJeans để tham gia buổi định hướng.  

Chọn Âm Thanh Máy Tính hoặc Âm Thanh và Video của Ứng Dụng. Tắt micrô và video của quý vị và 
tham gia cuộc họp. Vui lòng kiên nhẫn chờ người hướng dẫn định hướng của quý vị để bắt đầu video 
định hướng.  Chặn các thông báo và các cuộc gọi đến để tránh làm gián đoạn và phân tâm. 

✓ Đảm bảo quý vị đang ở một nơi riêng tư tùy chọn (không có người thứ 3).  
✓ Chặn các thông báo và các cuộc gọi đến để tránh làm gián đoạn/ngắt kết nối. technicicici 
 
 

 
Nếu có các câu hỏi/cần hỗ trợ về vấn đề kỹ thuật, vui lòng liên hệ Phòng Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ Em 

(Family and Children's Services, FCS) San Francisco: 
FCSmediation@sftc.org 

Hội Nghị Truyền Hình cho Người Dùng Máy Tính Bàn/Máy Tính 
Xách Tay:  
✓ Đảm bảo quý vị có kết nối WiFi mạnh (thiết bị đặt gần bộ 

định tuyến) 
✓ Sử dụng trình duyệt web được hỗ trợ như Chrome hoặc 

Internet Explorer 
✓ Luôn cắm thiết bị với nguồn điện để có chất lượng tốt nhất 

Người Dùng Hội Nghị Qua Điện Thoại (chỉ có âm thanh):  
✓ Hãy sạc đầy thiết bị của quý vị và chuẩn bị sẵn bộ sạc 
✓ Sử dụng tai nghe có micrô để có chất lượng âm thanh tốt nhất 

 
 


