
نکاتی کوتاه برای آماده شدن برای جلسھ ی استماع مجازی تان در ھیئت  
 رسیدگی بھ امور مھاجرت و پناھندگی کانادا 

در زیر نکاتی کوتاه ذکر شده است برای کمک بھ شما بھ منظور آماده شدن برای جلسھ ی استماع مجازی تان در ھیئت رسیدگی بھ امور  
 بی). آر پناھندگی کانادا (آی مھاجرت و 

اگر برای اتصال بھ جلسھ ی استماع تان مشکل دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید. ما تالش خواھیم کرد تا بھ شما برای اتصال کمک کنیم.   
 اطالعات تماس ما در احضاریھ ی شما ذکر شده است. 

 

 
 

 

 

 

 دستگاه خود را امتحان کنید  اپلیکیشن را دانلود کنید  
از ھدفون و قابلیت قطع  

صدای میکروفون استفاده  
 کنید 

یک تلفن در نزدیکی خود   مدارک تان را آماده کنید
 داشتھ باشید

را بر روی   مایکروسافت تیمز
دستگاه خود دانلود کنید. اگرچھ  
می توانید از نسخھ ی تحت وب  

نیز استفاده کنید اما اپلیکیشن 
این برنامھ بھترین تجربھ را  

ھ استماع مجازی تان  برای جلس
 فراھم می کند. 

دستگاه   سرعت اتصال اینترنت
  ۱.۵خود را بررسی کنید (

مگابایت در ثانیھ یا بیشتر).  
سپس با استفاده از مایکروسافت  

ود (یا دوست  تیمز با مشاور خ
تان) تماس بگیرید و مکالمھ ای  

کوتاه داشتھ باشید تا مطمئن 
شوید دوربین، میکروفون و  
بلندگوھای تان بھ خوبی کار  

 می کنند.

بھ منظور حصول اطمینان از  
 کیفیت خوب صدا، پیشنھاد می 

کنیم از ھدفون ھایی استفاده  
کنید کھ میکروفون داخلی  

دارند. میکروفون خود را بجز  
زمانی کھ در حال صحبت  

 ھستید، قطع کنید. 

شما باید در طول جلسھ ی  
استماع، پوشھ ی مدارک تان را  

در نزد خود داشتھ و صفحات  
آن را شماره گذاری کرده  

باشید. شما و مشاورتان باید  
یک نسخھ از ھمھ ی مدارک را  

 داشتھ باشید. 

مطمئن شوید کھ یک تلفن  
جداگانھ در دسترس دارید. در  

وقوع مشکل فنی    صورت
توانید صدای خود را در  می

مایکروسافت تیمز قطع کرده و  
کنفرانس، با تماس از طریق تلھ 

جلسھ استماع را بھ پایان 
 برسانید.

https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-teams/download-app
https://www.google.com/search?q=test+internet+speed

