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م،  اهایل محتر

 پناهندگان   Infoabende جلسات Juliاز ماه 
ر
به  Refugee Law Clinicمربوط به کلینیک حقوق

نتر و دیجیتال بر روی پلت فرم   برگزار یم گردد.  Cisco Webexصورت  اینتر

 
 

 و مهم ترین مراحل مربوط به آن توسط دانشجویان ما به شما  در این جلسات چگونگ
 

پروسه پناهندگ

 و نکاتر که در این 
 

ارائه یم گردد. عالوه بر این در این جلسات حقوق و تکالیف شما در پروسه پناهندگ

ز توضیح داده خواهد شد.   خصوص باید به آنها توجه کنید نت 

کت در این جلسات   در نظر گرفته شده است: روش های مختلفز برای شر

 

یس دارید یم توانید از طریق موبایل و یا لپ تاپ با وارد کردن اطالعات ۱ نت پر شعت دستر .اگر به اینتر

کت کنید.  Online-Meetingزیر در جلسات آنالین   شر

 

 لینک جلسات:   - 

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

giessen/j.php?MTID=m92e78769196017bfe9b66003b7753f26 

 (: Meeting-Kennnummerشماره شناساتی )  -

137 918 9757 

 (: Passwort)پسورد - 

efRvwX9ry24   

 (: Gastgeber-Kennnummerشماره شناساتی مدراتور ) -

644335 

 

 :روش وارد شدن به جلسات از طریق موبایل

    کلیک کرده و اپلیکیشن   Meeting -Link.بر روی ۱

Cisco-Webex Meetings App 

 را دانلود کنید.  

 و Geschäftsbedingungen   کلیک کنید و    öffnen.بعد از نصب کردن اپلیکیشن بر روی گزینه ۲

Datenschutzerklärung  .را قبول کنید 

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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 Meeting-Kennnummer  شماره شناساتی یا همان کلیک کنید و   Meeting beitretenبر روی . ۳

 کلیک کنید.   beitretenرا وارد کنید. سپس بر روی 

 کلیک کنید.   OKرا وارد کنید و بر روی گزینه  Passwort.سپس رمز عبور یا همان ۴

 

 شوید. به جلسة وارد یم  مدراتورشما از طریق . ۵

 هم اکنون شما یم توانید مطالب را بشنوید وتنظیمات صدا وتصویر را انجام دهید. . ۶

 

  (Webex App)ورود به جلسات از طریق لپ تاپ 

را بر   Webexکلیک کنید. اینجا شما حق انتخاب دارید که یا اپلیکیشن  Meeting- Linkبر روی . ۱

روی لپ تاپ خود دانلود کنید و یا از طریق مرور گر لپ تاپتان و بدون دانلود نرم افزار در جلسات 

کت کنید.   شر

 کلیک کنید.    Weiter.بعد از اینکه اپلیکیشن را دانلود کردید نام و ایمیل خود را وارد کرده و بر روی ۲

 کلیک کنید.   weiterرا وارد کنید و بر روی گزینه  Passwort.سپس ۳

. اکنون شما یم توانید تنظیمات مربوط به صدا و تصویر را انجام داده و سپس بر روی گزینه ۴

Meeting beitreten   .کلیک کنید 

 شما از طریق مدراتور به جلسه راه پیدا یم کنید . 

 

 

 

 (: Browserوارد شدن به جلسات از طریق مرورگر لپ تاپ )

طه را بر روی لپ تاپ خود دانلود کنید، یم توانید به راحتر از طریق اگر نیم خواهید اپلیکیشن مربو . ۱

کت کنید.   مرورگر لپ تاپتان در جلسات شر

 beitretenکلیک کنید و سپس گزینه  Meeting Linkدر اینجا وارد مرورگرتان شوید و بر روی 

über Ihren Browser    .را انتخاب کنید 

 سپس یم توانید تنظیمات مربوط به صدا وتصویر را انجام دهید. . ۲

را  Passwortکلیک کنید . اگر از شما  پسورد خواسته شد     Meeting beitreten. حاال بر روی ۳

 وارد کنید. 

 .مدراتور شما را به جلسه هدایت میکند. ۴
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نت پر۲ یس ندارید یم توانید از طریق  .چنانچه به اینتر کت  شعت دستر تماس تلفتز در جلسات شر

 کنید. 

 بدین منظور با شماره تلفن های زیر تماس حاصل کنید. 

 

+49-619-6781-9736 Germany Toll 

+49-69-2551-14400 Germany Toll 3 

 

یس زیر را وارد کنید.   و از طریق صفحه کلید موبایلتان کد دستر

 

Zugriffscode: 137 918 9757 

 

را وارد کنید. شما یم توانید از این طریق جلسه را دنبال    Passwortو  Meeting-Nummerسپس 

کت کنندگان را ببینید.   کنید ویل در نظر داشته باشید که از این طریق نیم توانید سایر شر

 

  ۲۰:۰۰تا حدود  ساعت  ۱۸:۱۵طبق روال معمول سه شنبه ها از ساعت  Infoabendeجلسات 

 برگزار یم گردند. 

وع یم  ۱۸:۱۵به بعد به جلسات وارد شوید . جلسه راس ساعت   ۱۸:۰۰از ساعت  شما یم توانید  شر

 شود. 

 

 مشتاقانه منتظر دیدارتان هستیم. 

 پناهندگان گیسن. 
ر
 تیم کلینیک حقوق

 

 

  


