Encontros pelo Zoom
O Samye Institute promove eventos remotos, como a série Tsok Bum ou os
Ensinamentos do Lama Senior, usando a plataforma Zoom. Você já pode ter
usado o Zoom antes, mas siga as etapas abaixo para se registrar e participar
dos encontros on-line do Samye Institute através do Zoom.

1. A inscrição prévia é necessária para ingressar no ensinamento. O link para
registro será fornecido no e-mail que você recebeu.
No registro, você será solicitado a fornecer as seguintes informações:
Primeiro nome (necessário)
Sobrenome (obrigatório)
E-mail: (Obrigatório)
Endereço de email confirmado (obrigatório)
País / região (selecione seu país / região na aba do menu) (obrigatório)
Perguntas para o professor / instrutor (opcional)
2. Após o registro, você receberá um email de confirmação contendo informações
sobre como ingressar na reunião.
3. Salve seu e-mail de confirmação ou salve o link fornecido no e-mail de
confirmação em sua agenda.
4. Reenviaremos um e-mail de confirmação do Zoom 48 horas antes do início do
ensinamento (apenas para pessoas que se inscreverem pelo menos um dia
antes do ensinamento).
5. No dia do ensinamento, você pode participar da reunião de uma das três
maneiras:
a. Entre na reunião do Zoom seguindo o link que você salvou no seu
calendário.
b. Entre clicando em “Clique aqui para entrar” no e-mail de confirmação.
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c. Faça login usando o ID de reunião e a senha do Zoom. Esta opção só
funcionará se você se registrar com antecedência.

Por favor entre no Zoom 15 minutos antes do horário programado para o início do
evento para que o professor e o instrutor possam começar a ensinar imediatamente.
No entanto, se você chegar muito cedo, não será possível deixá-lo entrar.

Traduções no Zoom
Forneceremos traduções simultâneas em vários idiomas. Os idiomas oferecidos serão
detalhados no e-mail de anúncio.
O canal principal geralmente apresentará o professor / instrutor falando em tibetano
com tradução em inglês. Se você entende inglês, não há necessidade de fazer nada. Para
outros idiomas, selecione o canal para o seu idioma. Como o Zoom fornece apenas
alguns canais, o nome do canal pode não corresponder ao seu idioma - portanto, observe
qual canal está atribuído ao seu idioma específico. Essas informações serão exibidas no
início da reunião.

Como selecionar o idioma no canal do Zoom
Depois de entrar na reunião do Zoom, você poderá selecionar seu idioma onde está
escrito “Inglês”, conforme mostrado abaixo. Basta clicar na seta (^) e todos os idiomas
disponíveis serão exibidos.
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Em alguns casos, o idioma rotulado será diferente da tradução fornecida. Por exemplo,
se o seu idioma for vietnamita, você deve selecionar “Francês”. Se o seu idioma for
tailandês, selecione “Alemão”, de acordo com as instruções fornecidas no início do
evento.

Notas importantes do Zoom
1. Senha: o Zoom aumentou sua segurança e agora é necessária uma senha para
entrar na reunião.
2. Sala de espera: Depois de inserir a senha e entrar no Zoom, você pode se
encontrar em uma sala de espera. Este é outro recurso de segurança adicionado
pelo Zoom. Seja paciente e um dos anfitriões o admitirá na reunião muito em
breve.
3. Microfone: silencie o microfone ao entrar para evitar que sons interfiram na
reunião. Estaremos em nobre silêncio enquanto aguardamos a chegada do
instrutor / professor e durante seu ensinamento.
4. Função de bate-papo: a sala de bate-papo será limitada a bate-papo com hosts
apenas para permitir que você notifique os hosts sobre quaisquer problemas
inesperados.

Instruções para o Zoom (se você nunca usou o zoom antes):
1. Baixe o aplicativo Zoom: É melhor baixar e instalar o aplicativo Zoom com
antecedência. Isso levará apenas alguns minutos e o aplicativo é gratuito. Você
pode baixar a versão mais adequada para o seu dispositivo. Aqui está o link:
https://zoom.us/download#client_4meeting
2. Registre-se e participe da reunião seguindo as instruções acima.
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