Pertemuan Zoom
Samye Institute menyelenggarakan acara jarak jauh, seperti contohnya Tsok
Bum atau Serial Ajaran Lama Berpengalaman dengan menggunakan
platform Zoom. Anda mungkin pernah menggunakan Zoom sebelumnya,
namun ikutilah langkah-langkah di bawah untuk mendaftar dan mengikuti
pertemuan zoom daring dari Samye Institute.

1. Pendaftaran di awal dibutuhkan untuk mengikuti pengajaran ini. Tautan
pendaftaran akan disediakan di dalam email yang anda terima.
Dalam lembar pendaftaran, anda akan diminta untuk memberikan informasi
berikut ini:
Nama Depan (dibutuhkan)
Nama Belakang (dibutuhkan)
Alamat Email (dibutuhkan)
Alamat Email terkonfirmasi (dibutuhkan)
Negara/Wilayah (pilih negara/wilayah anda dari menu tarik ke bawah)
(dibutuhkan)
Pertanyaan untuk guru/instruktur (Opsional)
2. Setelah mendaftar, anda akan menerima sebuah email konfirmasi yang
menyebutkan informasi tentang bergabung dengan pertemuan ini.
3. Simpanlah email konfirmasi anda dan simpanlah tautan yang disediakan di
dalam email konfirmasi tersebut pada kalender anda.
4. Kami akan mengirimkan ulang email konfirmasi Zoom dalam jangka waktu 48
jam sebelum pengajaran dimulai (hanya untuk mereka yang mendaftar
setidaknya satu hari sebelum hari pengajaran).
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5. Pada hari berlangsungnya pengajaran, anda dapat bergabung dengan
pertemuan ini dalam satu dari tiga cara di bawah:
a. Bergabung dengan Pertemuan Zoom dengan mengikuti tautan yang
anda simpan pada kalender anda.
b. Bergabung dengan “Klik disini untuk bergabung” dalam email
konfirmasi.
c. Log in dengan menggunakan ID meeting Zoom dan password. Opsi ini
hanya bekerja jika anda telah mendaftar sebelumnya.
Silakan memasuk Zoom 15 menit sebelum acara ini dijadwalkan untuk dimulai sehingga
guru dan instruktur dapat mulai mengajar dengan segera. Namun demikian, jika anda
datang terlalu dini, kami tidak akan bisa mengijinkan anda untuk masuk.

Penerjemahan pada Zoom
Kami akan menyediakan penerjemahan secara simultan dalam beberapa bahasa. Bahasabahasa yang tersedia akan dijelaskan lebih lanjut dalam email pengumuman.
Channel utama secara umum berupa guru/insruktur berbicara dalam bahasa Tibetan
dengan penerjemahan dalam bahasa Inggris. Jika anda mengerti bahasa Inggris, anda
tidak perlu melakukan apapun. Untuk bahasa-bahasa lainnya, silakan memilih channel
untuk bahasa anda. Dikarenakan Zoom hanya menyediakan beberapa channel tertentu,
nama dari channel mungkin tidak sesuai dengan bahasa anda—oleh karenanya,
perhatikanlah channel mana yang ditentukan untuk bahasa anda tersebut. Informasi ini
akan ditampilkan pada permulaan dari pertemuan.

Bagaimana memilih channel bahasa anda pada Zoom
Setelah bergabung dengan pertemuan Zoom, anda akan bisa memilih bahasa anda
dimana dikatakan “English” seperti ditampilkan dibawah. Cukup klik pada tanda panah
(^) dan semua bahasa yang tersedia akan muncul.
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Dalam beberapa kasus, bahasa yang ditandai akan berbeda dengan penerjemahan yang
disediakan. Sebagai contoh, jika bahasa anda adalah bahasa Vietnam, maka anda akan
perlu memilih “French”. Jika bahasa anda adalah Thai, silakan pilih “German”, sesuai
dengan instruksi yang diberikan pada permulaan dari acara ini. Untuk para pemirsa
berbahasa Indonesia, silakan lihat di menu yang berada di bagian kanan sebelah bawah,
klik pada kata "EN-English," dan pilihlah kata “Korean” atau “Indonesian”.

Catatan Penting Zoom
1. Password: Zoom telah memperketat keamanan mereka dan password sekarang
dibutuhkan untuk bergabung dengan pertemuan.
2. Waiting Room: Setelah anda memasukkan password dan bergabung dengan
Zoom, anda mungkin akan menemukan diri anda berada di ruang tunggu. Ini
adalah fitur keamanan lainnya yang ditambahkan oleh Zoom. Bersabarlah, dan
salah satu dari tuan rumah akan mengijinkan anda untuk masuk kedalam
pertemuan segera.
3. Microphone: Matikanlah mikrofon anda ketika memasuki ruangan pertemuan
untuk menghindari gangguan suara pada pertemuan. Kami akan berada pada
kondisi tenang sambil menunggu kedatangan instruktur/guru dan selama beliau
mengajar
4. Fungsi Chat: Ruang chat akan dibatasi hanya untuk berbincang dengan tuan
rumah saja untuk memudahkan anda untuk memberitahu pada tuan rumah akan
adanya masalah yang tidak diharapkan.

Instruksi untuk Zoom (jika anda belum pernah menggunakan Zoom
sebelumnya):
1. Download aplikasi Zoom: Lebih baik jika aplikasi Zoom didownload dan diinstall
sebelum acara. Ini hanya akan memakan waktu beberapa menit saja, dan aplikasi
ini gratis. Anda dapat mendownload versi yang terbaik untuk perangkat anda.
Berikut adalah tautannya: https://zoom.us/download#client_4meeting
2. Mendaftarlah dan bergabunglah dengan pertemuan dengan mengikuti
instruksi-instruksi tersebut diatas.
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