
Tham dự Cuộc Họp qua Microsoft Teams với tư cách là Khách Ngoài-OCPS 
 

Microsoft Teams cho tạo ra các cuộc họp trên mạng, cho khách ngoài tổ chức OCPS. Cho các cuộc 
họp này, có thể lấy hẹn theo lịch qua app Teams. Dùng hệ điều hành (platform) này sẽ tốt cho các 
cuộc họp của phụ huynh, diễn giả được mời, v.v. LƯU Ý: Nếu tham dự viên dùng Cisco Jabber, 

Webex, Zoom hoặc nhu liệu ứng dụng khác để họp qua Video, thì nên đóng lại, trước khi họp  
bằng Microsoft Teams Meeting. 

 

Nếu khách dự họp qua điện thoại, họ sẽ cần tải xuống app Microsoft Teams. Khách tham dự từ máy 
điện toán laptop hoặc PC cá nhân thì có thể dự họp bằng cách bấm vào Continue on this browser. 

 
Tham dự cuộc họp qua Microsoft Teams Calendar với tư cách là Khách Ngoài-OCPS 

 
 

1. Bấm vào thông báo từ email quý vị 
nhận được, và bấm vào đường link  
Join Microsoft Teams Meeting 

 

 

2. Nếu muốn, có thể download Windows 
app để tải xuống Teams. Hoặc chọn 
Continue on this browser . 

 

 

3. Ghi vào tên và họ của quý vị. 
A. Kiểm lại Device Settings. 
B. Bật lên microphone và camera. 
C. Bấm vào nút Join now. 

 

 

4. Là tham dự viên, quý vị sẽ vào phòng 
đợi (lobby) và Người Tổ Chức sẽ đưa 
quý vị vào phòng họp Team Meeting. 

 



  

 

5. Tool Bar cho thấy như sau: 
A. Timer (đồng hồ) 
B.  Webcam 
C.   Microphone 
D. Raise/Lower Hand (đưa tay lên / lấy tay 

xuống) 
E. See Participants (xem tham dự viên) 
F. Leave/Hang Up Meeting (rời phòng) 

 
GHI CHÚ: Dựa trên cách thức khách dự họp, 
họ có thể tham gia trò chuyện (chat). Họ không 
thể dự một breakout room (phòng họp nhỏ). 
Không được thu âm thu hình Team Meeting. 

 
 
 
 
 

 

 

 


