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 شاندگان عزیز 

از ماه جوالی جلسات اطالع دیه بصورت انالین از طریق سیسکو ویبکس برگزار میشود. در این 

توسط محصالن حقوق برای شما ارایه خواهد  در مورد مهاجرت و جریان قضایی  جلسات معلومات

 شد. و همچنان معلومات مفصل در مورد حقوق و مسئولیت های پناهندگان ارایه خواهد شد.  

کت در  این برنامه ثبت نام کنید.  از طروق مختلف میتوانید برای شر  

س دارید پس میتوانید از طریق گوشر و یا لب تاپ جلسات انالین را  .1  در دستر
ی
نت کاف اگر اینتر

 انتخاب کنید  

 
Meeting-Link: 
https://uni-giessen.webex.com/uni-

giessen/j.php?MTID=m92e78769196017bfe9b66003b7753f26 

Meeting-Kennnummer: شماره جلسه    

137 918 9757 

Passwort: رمز عبور 

efRvwX9ry24 

Gastgeber-Kennnummer: شماره مهمان 

644335 

 

 Handy:  

1. Klicken Sie auf den Meeting-Link und laden Sie sich die Cisco-

Webex Meetings App herunter. . گزینه ذیل را برای نصب برنامه در  1

 گوشر تان انتخاب کنید. 

2.  Tippen Sie nach der Installation der App auf Öffnen und 

akzeptieren Sie die Geschäftsbedingungen und die 

Datenschutzerklärung. اط ذیل را برای استفاده از  2 بعد از نصب برنامه شر

 اطالعات شخیص قبول کنید. 

 

3. Tippen Sie auf Meeting beitreten, geben Sie die Meeting-

Kennnummer ein und tippen Sie auf beitreten. . داخل جلسه 3

 شوید و شماره فوق الذکر وارد کنید. 

4. Geben Sie dann das Passwort ein und klicken Sie auf „OK“. 4  .

 کلمه عبور یا رمز را وارد کنید و تاید کنید. 

5. Sie werden vom Gastgeber (RLC-Beraterin) in das Meeting 5 .

 .gelassenشما بصورت مهمان در برنامه اجازه ورود پیدا مکنید. 

6. Sie können nun beim Infoabend zuhören und Ihre Audio- und 

Videoeinstellungen anpassen. 6 شما اکنون میتواند برنامه را دنبال کنید .

 و بیننده و شنونده باشید.  

 

https://uni-giessen.webex.com/uni-giessen/j.php?MTID=m92e78769196017bfe9b66003b7753f26
https://uni-giessen.webex.com/uni-giessen/j.php?MTID=m92e78769196017bfe9b66003b7753f26
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 Laptop (Webex App) 

1. Klicken Sie auf den Meeting-Link. Sie können Sich nun 1 روی .

دکمه جلسه کلیک کنید. شما میتواند برنامه را روی لب تاپ تان نصب و یا از 

اک کنید.   entscheiden, ob Sie die Webex-Appطریق مرور گر اشتر

auf Ihren Laptop herunterladen oder über den Browser 

teilnehmen wollen.  

2. Wenn Sie die App heruntergeladen haben, geben Sie Ihren 

. اگر برنامه را نصب کرده اید ایمیل و نام خود را وارد کنید واز با کلیک کردن 2

weiter ادامه دهید.   Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein, und 

klicken Sie auf „weiter“. 

3. Geben Sie danach das Meeting-Passwort ein und klicken Sie 

auf „weiter“.  .3. رمز را وارد   کنید و ادامه دهید 

4. Nun können Sie Ihre Audio- und Videoeinstellungen 

anpassen. Klicken Sie dann auf „Meeting beitreten“. . اکنون 4

 یم تواند شنونده و بیننده برنامه ما باشید. 

5. Der Gastgeber (RLC-Berater*in) wird sie zum Meeting 

hinzufügen und Sie können beim Infoabend zuhören. شما

  بصورت مهمان در برنامه حضور خواهید داشت. 

 

 Laptop (Browser)  

1. Wenn Sie keine App herunterladen möchten, können Sie 

auch einfach über Ihren Browser am Meeting teilnehmen. 

Klicken Sie dafür auf den Meeting-Link und dann auf 

„Beitreten über Ihren Browser“. 1 اگر تمایل داشتید میتوانید از .

کت کنید.  نت تان در جلسات شر  طریق مرور گر اینتر

2. Sie können dann ihre Audio- und Videoeinstellungen 

anpassen.  .2.شما میتوانید بشنوید و بیننده باشید 

3. Klicken Sie auf „Meeting beitreten“ und geben Sie das 

Passwort ein, wenn Sie danach gefragt werden.  . روی دکمه3

„Meeting beitreten“   .کلیک کنید و رمز را وارد کنید 

4. Der Gastgeber (RLC-Berater*in) wird sie zum Meeting 

hinzufügen und Sie können beim Infoabend zuhören. 4 شما .

کت میکنید.   بصورت مهمان در برنامه شر
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1. Wenn Sie KEINE funktionierende Internetverbindung haben, können 

Sie alternativ auch per Telefonanruf am Infoabend teilnehmen. 

Hierfür rufen sie folgende Telefonnummer an: 2 ش . در صورت عدم دستر

نت میتوانید بصورت تماس تلفنی از طریق شماره  تماس هایی ذ کتبه اینتر   یل در برنامه شر

 کنید. 

 
+49-619-6781-9736 Germany Toll 

+49-69-2551-14400 Germany Toll 3 

 

und geben folgenden Zugriffcode auf ihrer Handytastatur ein:  و کد ذیل

 را برای صفحه موبایل تان وارد کنید 
 

Zugriffscode: 137 918 9757 

 

Geben Sie dann noch Meeting-Nummer und Meeting-Passwort ein. 

So können Sie ebenfalls bei dem Infoabend zuhören, können jedoch 

die anderen Teilnehmenden nicht sehen.   تیب شماره جلسه و رمز را وارد و بتر

کت کنید و شنونده باشید.  تیب میتوانید در جلسات شر  کنید. به اینتر

 

تا ساعت هشت شام برگذار خواشد . ش وقت حاضی باشید.  18.15هر سه شنبه از ساعت   

ام   با احتر

ی برای مهاجران گ  شهر گیسی 
ر
روه کلینیک حقوف  


