Nam mô A Di Đà Phật!
Thầy Thích Chân Hiếu sẽ có một buổi nói chuyện và chia sẻ việc tu học với
Phật Tử qua mạng Zoom.
THỜI GIAN
4 giờ chiều, thứ Bảy ngày 8 tháng 5, năm 2021 - Giờ California, USA (PST:
giờ Thái Bình Dương), tức là 6 giờ sáng Chủ Nhật giờ Việt Nam.
Vì thời gian khác nhau cho từng vùng, xin quý Liên Hữu hãy tính lại giờ
của nơi mình đang ở để có được giờ chính xác.
CÁCH THỨC VÀO ZOOM
1) Dùng computer hay bất cứ thiết bị nào có kết nối mạng Internet
Bất luận quý Liên Hữu đang ở quốc gia nào, nếu vào Internet được đều có
thể bấm vào link sau để kết nối vào Zoom tham dự buổi giảng pháp:
https://zoom.us/j/5589445531
Mật mã: 1234
Hoặc link sau đây, không cần mật mã:
https://us02web.zoom.us/j/5589445531?pwd=WjdQNEF4Q1VhUlVjby8zSm
RIVEhFZz09
Chú ý:
- Nếu máy chưa cài ứng dụng Zoom, đường link trên sẽ yêu cầu quý vị
cài đặt Zoom trước.
- Nếu quý Liên Hữu nào chưa có kinh nghiệm sử dụng Zoom, xin hãy
vào máy thử trước vài ngày để tránh không bị trục trặc vào ngày Thầy
lên giảng.
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2) Gọi điện thoại: (chỉ dành cho Liên Hữu ở Mỹ)
Nếu quý Liên Hữu ở Mỹ không tiện vào computer, tablet, v.v., có thể gọi
vào một trong hai số sau để tham dự:
1. Gọi số điện thoại: 1 (312) 626-6799 hoặc 1 (669) 900-6833
2. Máy sẽ hỏi số meeting (meeting id), bấm số meeting và nút
#: 5589445531#
3. Máy sẽ nói bấm vào số id của mình (participant id), chỉ cần bấm
nút # một lần nữa
4. Máy sẽ hỏi mã số (passcode), bấm mã số 1234 và bấm nút #: 1234#
Khi gọi vào, hai số trên đều có hướng dẫn bằng tiếng Anh.
Lưu ý:
 Gọi qua một trong hai số điện thoại trên chỉ áp dụng cho quý Liên
Hữu đang ở Mỹ. Quý Liên Hữu ở những quốc gia khác chỉ có thể sử
dụng link Zoom trong phần 1 ở trên, vì gọi từ ngoài nước Mỹ sẽ bị tính
thành cuộc gọi quốc tế.
 Khi dùng điện thoại gọi vào thì không nhìn thấy được màn hình trên
Zoom.
CÁCH THỨC ĐẶT CÂU HỎI
Xin đọc chi tiết trong link dưới đây:
http://www.tinhtonghochoi.org/thongBao/docs/CachThucDDatCauHoi.pdf
Xin quý Liên Hữu vào Zoom ít nhất 5-10 phút trước khi đến giờ để giúp
ổn định đạo tràng.
Kính thông báo
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