ĐIỀU TRẦN TỪ XA CỦA TÒA ÁN DC

Người Tham Gia Kết Nối Với WebEx- Phòng Xử Án 107

Hướng Dẫn Đăng Nhập Phòng Xử Án 107 Từ Xa Của Thẩm Phán Trabal

Người Dùng Laptop/Desktop (1):
PHƯƠNG THỨC 1:
1. Mở Trình Duyệt Web (tốt nhất là Google Chrome), nhấp chuột vào và sao chép rồi dán
https://dccourts.webex.com/meet/ctb107
2. Nhấp vào "Tham Gia Cuộc Họp" và đảm bảo rằng micrô của quý vị đã được tắt tiếng và video của quý vị đã được
bật (nếu quý vị cần xuất hiện trên màn hình). Nếu quý vị chỉ cần nói mà không cần xuất hiện, hãy sử dụng tùy
chọn chỉ âm thanh.
3. Khi quý vị đã sẵn sàng, hãy nhấp vào "Tham Gia Cuộc Họp". Quý vị sẽ được đưa vào sảnh cho đến khi thư ký
sẵn sàng cho quý vị tham gia phiên điều trần.

Người Dùng Laptop/Desktop (2):
PHƯƠNG THỨC 2:
1. Mở Trình Duyệt Web (tốt nhất là Google Chrome), nhấp chuột vào và sao chép rồi dán
https://dccourts.webex.com rồi nhập ID cuộc họp: 129 828 4401
2. Nhấp vào "Tham Gia Cuộc Họp" và đảm bảo rằng micrô của quý vị đã được tắt tiếng và video của quý vị đã được
bật (nếu quý vị cần xuất hiện trên màn hình). Nếu quý vị chỉ cần nói mà không cần xuất hiện, hãy sử dụng tùy
chọn chỉ âm thanh.
3. Khi quý vị đã sẵn sàng, hãy nhấp vào "Tham Gia Cuộc Họp". Quý vị sẽ được đưa vào sảnh cho đến khi thư ký sẵn
sàng cho quý vị tham gia phiên điều trần.

Điện Thoại Thông Minh/Máy Tính Bảng hoặc iPad:
PHƯƠNG THỨC 3:
1. Truy cập App Store, Tải xuống Ứng Dụng WebEx (Cisco WebEx Meetings),
2. Đăng nhập vào Ứng Dụng bằng Tên và Địa Chỉ Email của quý vị
3. Chọn Tham Gia Cuộc Họp
4. Nhập https://dccourts.webex.com/meet/ctb107
5. Nhấp vào Tham Gia và đảm bảo rằng micrô của quý vị đã được tắt tiếng và video của quý vị được bật (nếu quý vị
cần xuất hiện trên màn hình). Nếu quý vị chỉ cần nói mà không cần xuất hiện, hãy sử dụng tùy chọn chỉ âm
thanh.
6. Khi quý vị đã sẵn sàng, hãy nhấp vào "Tham Gia Cuộc Họp". Nếu người chủ trì cuộc họp chưa bắt đầu, quý vị sẽ
được đưa vào sảnh cho đến khi cuộc họp bắt đầu.
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Quay Số Qua Điện Thoại:
PHƯƠNG THỨC 4:
1. Quay số (202) 860-2110 hoặc (844) 992-4726
2. Nhập 129 828 4401 theo sau là "##

Vấn Đề Với Âm Thanh
Nếu quý vị đang sử dụng máy vi tính để phát âm thanh và không nghe được, hoặc người khác không nghe được quý
vị hoặc chất lượng âm thanh kém thì quý vị nên báo cho Thư Ký hoặc Thẩm Phán biết rằng quý vị sẽ quay số qua điện
thoại. Sau đó, hãy ngắt kết nối khỏi phiên điều trần trên WebEx và sử dụng quay số qua điện thoại Phương thức 4
bên dưới.

Đối với các Câu Hỏi Điều Trần, hãy liên hệ với văn phòng Thư Ký theo số (202) 879-1212
Đối với Hệ Thống Phòng, Vấn Đề Kỹ Thuật hoặc Câu Hỏi, hãy gọi số (202) 879-1928, Tùy Chọn # 2
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