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Joining a Zoom Meeting

ចូលរួមកោរបជុំតោមកមឈ្មវិធីZoom



Step 1: Open Your Email  ដំបូងអ្នកេបើកEmail ឬក៏Yahooរបស់អ្នក



● Join online by clicking the URL (link) 

ចូលរួមតាមអ៊ីនធឺណិតេដាយចុចេលើេវបសាយURL 

Or ឬក៏
● Join by dialing a phone number

ចូលរួមេដាយដាក់េលខទូរស័ព្ឌ 

You have two choices for step 2:

អ្នកមានជំេរើសពីរសំរាប់ជំហ៊ានទី ២:



 Online - Step 2: Click the URL (link) in the email  

ជំហានទី ២៖ ចុចតាមេវបសាយ URL ក្នុងអ៊ីែមលរបស់អ្នក

Click here  
ចុចេនាតង់េនះ



Online - Step 3: Click “Allow”

ជំហានទី ៣៖ ចុចេលើពាក្យ“ អនុញ្ញាត”

Click 
hereចុចេនាត
ង់េនះ



Click here if you want to 
download Zoom on your 
computer. 
ចុចតង់េនះបសិនេបើអ្នកចង់ទោញយក
កមឈ្មវិធីzoomេនោេលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

Online - Step 4: If nothing opens, click the blue text 

ជំហានទី ៤៖ បសិនេបើគ្មានអស្វែីេបើកេទសូមចុចេលើអក្សរពណ៌េខៀវ

Click here if you want to 
continue without 
downloading. 
ចុចតង់េនះបសិនេបើអ្នកចង់បន្តេដោយ
មិនចោំបោច់ទោញយកកមឈ្មវិធី។



Online - Step 5: Click “Join With Computer Audio” 
ជំហ៊ានទី ៥ ចុច“ ចូលរួមជាមួយសេមម្លេងកុំព្យូទ័រ”

Click here
ចុចេនាតង់េនះ



Online - Zoom should now open! 

កម្មវិធីZoomឥឡូវគួរែតេបើក!

You should 
see your 

faceអ្នកគួរែត
េឃើញមុខរបស់

អ្នក 



Dial - Step 2: Dial a phone number in the email   

ជំហានទី ២៖ ចុចេលខទូរស័ព្ទក្នុងអ៊ីែមល

Dial one of these 
phone numbers. 
ចុចេលខទូរស័ព្ទមួយ

ក្នុងចំេណោមេលខទូរស័ព្ទទោំ

ងេនះ។



Dial - Step 2: Enter the Meeting ID

ជំហានទី ២៖ បញ្ចូលេលខសម្គាល់ការបជុំ

Enter the meeting ID 
on your dialpad when 

prompted.
ប្ចូលេលខសម្គោល់កោរបជុំេនោ

ក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។



Dial - Zoom should now open! 

កម្មវិធីZoomឥឡូវគួរែតេបើក!

You may see a screen 
that looks like this.  If you 
join Zoom by dialing in, 
you will see a phone 
symbol instead of your 
face.
អ្នកអោចេមើលេឃើញេអកង់ែដលដូ

ចក្នុងរូបេនះ។ 

បសិនេបើអ្នកចូលរួមកមឈ្មវិធីZoom

េដោយចុចចូលតោមរយះេលខទូរស

ព្ឌេនះអ្នកនឹងេឃើញនិមិត្តសញ្ញោទូរ

ស័ព្ទជំនួសមុខរបស់អ្នក។



Other Screens You May 

Sometimes See
េអកង់េផផ្សេងេទៀតែដលេពលខឆ្លះអ្នកអោចេមើលេឃើញ



You Might See: A Waiting Room Screen 

អ្នកអាចេមើលេឃើញ: េអកង់រង់ចាំ



You Should: Wait for the Meeting to Start

អ្នកគួរែត: រង់ចាំសមាប់កិច្ចបជុំចាប់េផផ្តើម



You Might See: A Password Screen

អ្នកអាចេមើលេឃើញ: េអកង់ពាក្យសម្ងាត់



You Should: Find and Type in the Password 

អ្នកគួរែត: ែសស្វែងរកនិងវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ 

If you need a meeting password, find it here in the invitation email.  Copy it 
or remember it, and then paste or type it on the password screen.
បសិនេបើអ្នក
ត្រូវកោរពោក្យសម្ងោត់បជុំសូមរកវោេនោក្នុងអ៊ីែមលរបស់អ្នក។ ចមឆ្លងវោឬចងចោំវោេហើយបន្ទោប់មកសរេសរវោេនោេលើេអកង់ពោក្យសម្ងោត់។



You Might See: A Meeting ID Screen

អ្នកអាចេមើល: េអកង់េលខសម្គាល់ការបជុំ



You Should: Find and Type in the Meeting ID 

អ្នកគួរ: រកនិងវាយបញ្ចូលេលខសម្គាល់បជុំ

If you need a meeting ID, find it here in the invitation email.  Copy it or 

remember it, and then paste or type it on the meeting ID screen. 

បសិនេបើអ្នកតូវកោរេលខសម្គោល់កោរបជុំសូមរកវោេនោក្នុងអ៊ីែមលរបស់អ្នក។ថតចមឆ្លងវោឬ

ចងចោំវោេហើយបន្ទោប់មកសរេសរវោេនោេលើេអកង់េលខសម្គោល់កោរបជុំ។



Meeting Controls

កោរគប់គងកោរបជុំ



Computer View - Meeting Controls Overview 

ទិដ្ឋភាពកុំព្យូទ័រ - ទិដ្ឋភាពទូេទាៃនការគប់គងការបជុំ

កោរចោប់េផ្តើមឬឈប់វីេដអូ អ្នកចូលរួ ម

អេញ្ជើញអ្នកចូលរួមេបើកឬបិទសំេលង
កោរែចករំែលកេនោមោតិកោ

េផផ្សេងៗ

េផផ្ញើរសោរេដោយឯកជនឬេផផ្ញើរសោរ

េដោយេទោកោន់អ្នករោល់គ្នោ

ថតកោរបជុំបសិនេបើ

តូវបោនអនុញ្ញោត



Computer View - Click “Manage Participants” 
ទិដ្ឋភាពកុំព្យូទ័រ - ចុច“ ការគប់គងអ្នកចូលរួម”

Click “Manage Participants” 

to open reaction options.

ចុច“ កោរគប់គងអ្នកចូលរួម” 

េដើម្បីេមើលអ្នកចូលរួម។



Computer View - Manage Participants Open

ទិដ្ឋភាពកុំព្យូទ័រ - ចុច“ ការគប់គងអ្នកចូលរួម”

A sidebar will open to the 
right.  You can choose from 
the reactions at the bottom 
of the sidebar.  For 
example, click “yes” to 
answer “yes” to the 
instructor’s question.
របោរចំេហៀងនឹងេបើកេនោខោងស្តោំ។ 

អ្នកអោចេជើសេរើសពីអ្នកចូលរួមេនោ

ែផ្នកខោងេកោមៃនរបោរចំេហៀង។ 

ឧទោហរណ៍ចុច“ បោទ / ចោស” 

េដើម្បីេឆឆ្លើយ“ បោទ / ចោស” 

ចំេពោះសំណួររបស់គូ។



Computer View - Reactions
ទិដ្ឋភាពកុំព្យូទ័រ -បតិកម្មរបស់អ្នកចូលរួម

Your reaction will appear 

next to your name.

រូបេនះបង្ហាញពីបតិកម្មអ្នកចូលរួ

មរបស់អ្នកែដលេលចេឡើងេនាជា

ប់នឹងេ្មាះរបស់អ្នក។



Computer View - More Reactions

ទិដ្ឋភាពកុំព្យូទ័រ - មានបតិកម្មជាេចើនរបស់អ្នកចូលរួម

Click “more” for more 
reaction options.
ចុច“ េចើនេទៀត” 

សមាប់ជេមើសបតិកម្មជាេចើន

េទៀត។



Computer View - Ask a Question
ទិដ្ឋភាពកុំព្យូទ័រ - សួរសំណួរ

Click “Raise 
hand” if you 
want to ask the 
instructor a 
question. 
ចុច“ េលើកៃដ” 

បសិនេបើអ្នកចង់សួរ

សំណួរគូ។



Computer View - Share Content
ទិដ្ឋភាពកុំព្យូទ័រ - ែចករំែលកមាតិកា

Click “Share” to 
show the instructor 
or class your 
PowerPoint 
presentation or other 
content on your 
computer screen.
ចុច“ ែចករំែលក” 

េដើម

្បីបង្ហោញគូឬថ្នោក់បទបង្ហោញ PowerPoint 

របស់អ្នកឬមោតិកោេផផ្សេងេទៀ

តេនោេលើេអកង់កុំព

្យូទ័ររបស់អ្នក។



Mobile Phone - Control Overview

ទូរស័ព្ទ - ទិដ្ឋភាពទូេទាៃនការគប់គង

Click on “More” to see a list of 
non-verbal feedback reactions 
(e.g., yes/no, raise hand, etc.).
ចុចេលើពោក្យ“ េចើនេទៀត” 

េដើម្បីេមើលបតិកមឈ្មេផផ្សេងៗែដលមិនែម

នជោពោក្យសំដី (ឧទោហរណ៍: 

បោទ/ចោស ឬកោរេលើកៃដ។ ល។ ) ។

Non-verbal feedback 
reactions will display next 
to your name like this. 
បតិកមឈ្មេឆឆ្លើយតបែដលមិនែមនជោ

ពោក្យសំដីនឹងបង្ហោញេនោជោប់នឹង

េឈ្មោះរបស់អ្នកដូចរូបេនះ។


