
 
 

Cách thức tham gia vào Buổi Nói 
Chuyện trên Zoom 

 
Đối với các thân chủ ở nhà với máy vi tính di động cần truy cập 
vào buổi hẹn. 

 
 
Quý vị cần phải có một ID của buổi nói chuyện, nó cũng giống như địa chỉ 
cho buổi nói chuyện riêng tư của quý vị, ID này có thể được gửi đến bằng 
email hoặc số có thể được gửi đến bằng điện thoại cho quý vị . 

 
 
Từ trình duyệt (browser) trên máy vi tính của quý vị: 

https:ƒƒzoom.usƒjoin và nhập ID buổi nói chuyện cá nhân được cung cấp bởi người chủ trì 
buổi nói chuyện 

• Ứng dụng sẽ được tự động tải về 
• Nếu buổi nói chuyện vẫn chưa được bắt đầu, nó sẽ nhắc quý vị đợi. 
• Quý vị sẽ chọn cách thức để kết nối với audio. (Bằng điện thoại hay bằng máy vi 

tính). 
• Buổi nói chuyện sẽ tự động bắt đầu với video ở chế độ tắt. Quý vị có thể điều 

khiển video và thiết lập buổi nói chuyện khác thông qua menu dọc theo bên dưới 
màn hình. 

 

Từ một máy tính bản (tablet) hoặc smartphone: 

• Tải Ứng dụng từ App Store (Apple) hoặc Google Play (Android) 
• Nhấp chọn tham gia buổi nói chuyện (join a meeting) (Quý vị không cần một tài 

khoản cũng không cần phải đăng nhập) 
• Nhập ID buổi nói chuyện (Meeting ID) mà người chủ trì buổi nói chuyện đã gửi cho 

quý vị 
• Chọn liệu quý vị muốn audio hay video bật lên. 
• Quý vị sẽ được tham gia vào cuộc họp nếu nó đã bắt đầu hoặc quý vị sẽ 

được thông báo là cuộc họp vẫn chưa được bắt đầu. 
 

Nếu Zoom đã được cài đặt trên máy vi tính của quý vị: 

Trên máy vi tính bằng ứng dụng 

• Nhấp chọn Biểu tượng (Icon) 



• Nhấp chọn tham gia vào buổi nói chuyện (join a meeting) 
• Nhập ID buổi nói chuyện cá nhân (Personal Meeting ID) mà người chủ trì buổi nói 

chuyện đã cung cấp cho quý vị 
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