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ይህ መረጃ የተዘጋጀው ከሞንትጎመሪ ካውንቲ ፍርድ ቤት ጋር በርቀት በሚካሄድ የፍርድ ቤት ችሎት የቀጥታ ስርጭት ተሳታፊ ለመሆን 
ምን ማድረግ እንዳለብዎት ለማስረዳት ነው።  

ከፍርድ ቤት ቀጠሮዎ በፊት የሚደረግ ቅድመ ዝግጅት 

• ፍርድ ቤቱ ዙም ሚቲንግ (Zoom meeting) ኢንዲካፈሉ የሚጋብዝ ኢሜል ይልክልዎታል:: በኢሜሉ የሚካተቱት በርቀት 
የሚካሄደውን ችሎት ለመሳተፍ የሚያስችል የዙም መገናኛ መረብ (link) ወይም የቴሌኮንፈረንስ ቁጥር እንዲሁም የችሎቱ 
የቀጠሮ ቀንና ሰዓት ናቸው። 

በፍርድ ቤት ቀጠሮዎ ዕለት 

• በርቀት የሚካሄደውን ችሎት ለመከታትል እንዲችሉ ጸጥ ያለ ቦታ ይፈልጉ፤ እባክዎ ወዲያና ወዲህ አይበሉ 
• የጆሮ ማዳመጫ ካለዎት እርሱን ይጠቀሙ።  እርስዎ በሚናገሩበት ጊዜ ካለሆነ በስተቀር እባክዎ የድምጽ ማጉሊያው ወይም 

ማይክራፎኑ ድምጽ እንዳያወጣ “mute” ላይ መሆኑን ያረጋግጡ።  ይህንንም ለማድረግ በኮምፒውተርዎ ምስል በግራ ጥግ 
ላይ የሚገኘውን የድምጽ ማጉሊያ ይጫኑ:: 

በርቀት ችሎቱ ለመሳተፍ  

• የርቀት ችሎቱ የሚካሄደው በቪዲዮ (video) ከሆነ የተላከዎትን ኢሜል በመክፈት በስርጭቱ ለመሳተፍ ወይም ለመግባት 
የሚያስችለውን ሊንክ ይጫኑ 

o እባክዎ ሙሉ ስምዎን ያስገቡ 
o በቪዲዮ እና በድምጽ መገናኘት እንዲያስችልዎ “audio” (አውዲዮ) እና  “video” (ቪዲዮ) የሚለውን ይምረጡ፤ 

ከዚያም ስብሰባውን ይቀላቀሉ ወይም “Join a Meeting” የሚለውን ይጫኑ 
o የኮምፒውተር ምስሉ ላይ  “Wait for the host to let you in” (ስብሰባውን ለመቀላቀል ትንሽ ይጠብቁ) የሚል 

መልእክት ይመለከታሉ። ይህ ማለት እርስዎ ትክክለኛው ቦታ ላይ መሆንዎን ያመለክታል።  ይህ መቆያ ክፍል 
ወይም “Waiting Room” የሚባለው ነው።  ከእርስዎ ጉዳይ በፊት የሚደመጡ ሌሎች ጉዳዮች 
ባለመጠናቀቃቸው የእርስዎ ጉዳይ እንዲዘገይ አድርጎታል ማለት ነው። 
 

• የርቀት ችሎቱ በስልክ የሚካሄድ ከሆነ የተላከለዎትን ኢሜል በመክፈት ተሳታፊ ለመሆን የሚያስችለውን የስልክ ቁጥር 
በመጠቀም ይደውሉ 

o የደወሉት ስልክ ላይ ሰው መናገር እንደጀመረ ሲሰሙ ለችሎቱ የተላከለዎትን የስብሰባ መለያ ቁጥር ያስገቡና 
የመሰላል (#) ምልክቱን ይጫኑ 

o እንደገና የሰው ንግግር በሰሙ ጊዜ የመሰላል (#) ምልክቱን ይጫኑ  
o ከዚህ በኋላ በስብሰባው ውስጥ ይቀላቀላሉ።  ድምጽ የማይሰሙ ከሆነ ወይም ሙዚቃ እየተጫወተ ከሆነ 

የሚገኙት በመቆያ ክፍል ነው ማለት ነው።  ፍርድ ቤቱ እርስዎን በችሎቱ እንዲሳተፉ የሚያደርገው የእርስዎ ጉዳይ 
በሚጠራበት ጊዜ ይሆናል።   

አስተርጓሚ በሚያስፈልግበት ወቅት 

• የአስተርጓሚ እርዳታ የሚያስፈልግዎ ከሆነ ፍርድ ቤቱ የመረጡት ቋንቋ ወደሚነገርበት ቻናል እንዲቀይሩ ይነገራሉ።ይህንን 

ለማድረግ በኮምፒውተርውዎ ምስል ግርጌ ላይ   “Interpretation” (ኢንተርፕርቴሽን) የሚለውን    ይጫኑ።
በመቀጠልም የሚፈልጉትን ቋንቋ ይምረጡ። 

• ማስታወሻ - አስተርጓሚ በሚኖርበት ወቅት የቀጥታ ስርጭቱ ተሳታፊዎች ሁሉ የሚፈልጉትን ቋንቋ መምረጥ ይኖርባቸዋል።  
እርስዎ የአስተርጓሚውን እርዳታ የማይጠቀሙ ከሆነ የእንግሊዝኛ ቋንቋን ውይም “English” የሚለውን ይምረጡ። 
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የእረፍት መውሰጃ ክፍሎች 

• ችሎቱ በሚካሄድበት ወቅት እረፍት መውሰጃ ክፍሎች ጥቅም ላይ ይውላሉ። ተሳታፊዎች ከፍርድ ቤቱ ችሎት ውጪ 
መነጋገር በሚያስፈልጋቸው ወቅት የእረፍት መውሰጃ ክፍሎች ውስጥ ሆነው ዳኛው እና ሌሎች ተሳታፊዎች ሳይሰሙ 
እንዲነጋገሩ ለማድረግ ነው። 

• ችሎቱ በሚካሄድበት ወቅት ከጠበቃዎ ጋር በምስጢር መነጋገር የሚፈልጉ ከሆነ የፍርድ ቤቱን ፈቃድ በመጠየቅ  እረፍት 
መውሰጃ ክፍል መጠቀም ይቻላል። 

• የቀጥታ ስርጭቱን የሚመራው ግለሰብ  (host) ወደ እረፍት መውሰጃው ክፍል እንዲገቡ ይጋብዝዎታል 
o ውይይቱ በቪዲዮ ከሆነ ጆይን (Join) የሚለውን ይጫኑ 
o ውይይቱ በስልክ ከሆነ በቀጥታ ወደ ስልክ መስመሩ የሚገቡ ስለሆነ ምንም ማድረግ አይጠበቅብዎትም 

• የእረፍት ክፍሉን ተጠቅመው ከጨረሱ ወደችሎቱ መቀላቀል የእረፍት ክፍሉን ለቀው መውጣት ይኖርቦታል። 
o በእረፍት ክፍሉ ቪዲዮ የተጠቀሙ ከሆነ በኮምፒውተርዎ ምስል በቀኝ በኩል በቀይ አራት ማዕዘን  “Leave” 

(ሊቭ) የሚል ጽሑፍ ያለበትን ይጫኑ።  መውጣትዎን ለማረጋገጥ “Leave the Breakout Room” (ከእረፍት 
ክፍሉ መውጣት)  ወይም “Leave the Meeting” (ከችሎቱ መውጣት) የሚሉ አማራጮችን ያገኛሉ።  እርስዎ 
“Leave the Breakout Room” (ከእረፍት ክፍሉ መውጣት) የሚለውን ይጫኑ  

o በእረፍት ክፍሉ የተጠቀሙት በስልክ ከሆነ ከደወሉበት ስልክ ላይ የመሰላል (#) ምልክቱን በመጫን ከእረፍት 
ክፍሉ መውጣት ይችላሉ። 

• የቀጥታ ስርጭት ችሎቱ በሚካሄድበት ወቅት የእረፍት መውሰጃ ክፍሎቹ ክፍት ሆነው ይቆያሉ። እርስዎም ሆነ ጠበቃዎ 
በሚፈልጉበት ወቅት ወደ ክፍሎቹ በመግባት መጠቀም ትችላላችሁ።  የእረፍት መውሰጃ ክፍሎቹን በድጋሚ ለመጠቀም 

ከፈለጉ ይህንን ምልክት    ይጫኑ ። ወዲያው ወደክፍሉ እንዲገቡ ያስችልዎታል። 

የሚቀርቡ ማስረጃዎች ወይም Exhibits (በቪዲዮ ለሚካሄዱ ችሎቶች) 

• የሚያቀርቡት ማስረጃዎችን ሌሎች ተሳታፊዎች እንዲያዩት ወይም እንዲጋሩት ከፈለጉ የኮምፒውተር ስክሪንዎን ሌሎች 
እንዲጋሩት ማድረግ አለብዎት 

o የሚቀርበው ማስረጃ የዶክመንት ከሆነ ከኮምፒውተርዎ ላይ ፋይሉን ይክፈቱ፤ በመቀጠልም ከኮምፒውተርዎ 
ግርጌ “Share Screen” (ሼር ስክሪን) የሚለውን ምልክት ይጫኑ 

o ማጋራት የፈለጉትን የስክሪን ከፍል ይምረጡ 
o የሚያቀርቡት ማስረጃ በድምጽ የተደገፈ የቪዲዮ ማስረጃ ከሆነ የኮምፒውተርዎን ድምጽ ማጋራት አለብዎት። 

ይህንን ለማድረግ በግራ ግርጌ የሚገኘውን “Share Computer Sound” የሚለውን ምልክት መጫን 
ይኖርብዎታል። 

• የኮምፒውተር ስክሪንዎን በሚያጋሩት ወቅት የቀስት መጠቆሚያ ማውስዎን (mouse) በስክሪንዎ ላይኛው ክፍል አካባቢ 
ማንቀሳቀስ ይችላሉ ።  ይህንን በሚያደርጉበት ወቅት ስክሪንዎን እያጋሩ መሆንዎን የሚያሳይ “You are screen sharing” 
የሚል ጽሑፍ በኮምፒውተርዎ የላይኛው ክፍል ይታያዎታል።  

o ከዚህ በኋላ የተለያዩ ምርጫዎችን ይኖርዎታል።  ከምርጫው አንዱ በማስረጃዎቹ ላይ ማብራሪያ ወይም 
አስተያየት መጻፍ የሚያስችልዎት ነው 

o የኮምፒውተር ስክሪንዎን ማጋራት ማቆም ይችላሉ 
o አዲስ የኮምፒውተር ስክሪን ማጋራት ይችላሉ 

• የሌላ ተሳታፊ ኮምፒውተር ስክሪን ተጋርተው ከሆነ የማንን ኮምፒውተር ስክሪን እያዩ እንደሆነ የሚገልጽ  “You are 
viewing ****’s screen” የሚል ጽሑፍ በላይኛው የኮምፒውተር ምስል ላይ ይታያል።  ጽሑፉን ለማየት የቀስት 
መጠቆሚያዎን (mouse) ማንቀሳቀስ አለብዎት። 

o ከዚህ በመቀጠል የተለያዩ ምርጫዎችን የሚያደርጉበት “option box” ይኖራል።  ከምርጫው አንዱ በማስረጃዎቹ 
ላይ ማብራሪያ ወይም አስተያየት መጻፍ የሚያስችልዎት ነው። 

 


