
Để máy điện thoại của quý vị sẳn sàng  

Hướng dẫn Bệnh nhân Stanford Health Care.Bản quyền 3/2020.

Dùng cho điện thoại Iphone Apple hay Ipad:
Làm thế nào để dùng gọi FaceTime
Chúng tôi hiểu sự quan trọng như thế nào khi nhận được sự hổ trợ từ người thân và 
bạn bè của quý vị trong thời gian nằm viện. Dưới đây là hướng dẫn cách làm sao để 
kết nối qua cuộc gọi trực tuyến bằng video.

Bảo đảm quý vị luôn nạp đủ 
điện trong điện thoại. Quý 
vị không muốn cuộc gọi bị 
gián đoạn!

Ghi nhớ là quý vị kết nối 
với mạng Wifi với 
Stanford Health Care.

Để tôn trọng quyền riêng tư cá nhân, chúng tôi yêu cầu quý vị kết thúc cuộc 
gọi khi nhóm chăm sóc quý vị vào phòng và đang chăm sóc cho quý vị.

Bật màn hình FaceTime trên Thiết bị của Quý vị  

Cài đặt ứng dụng FaceTime 
và đăng nhập với Apple ID 
của quý vị.

Vào phần cài đặt Setting và 
mở FaceTime ra (cài nó màu 
xanh lá).



Để thêm thông tin sử dụng FaceTime, truy cập trang mạng hổ trợ của Apple 
Apple Support website: support.apple.com/en-vn/HT204380

Gọi Video FaceTime (Trang 2)

3. 	Nhấn nút dấu + (phía trên góc phải).

6. 	Nhấn nút màu đỏ hình điện thoại để ngưng hay kết  
 thúc cuộc gọi. 

Điền thêm nhiều tên, địa chỉ điện 
thư hay nhiều số điện thoại nếu 
quý vị muốn tạo cuộc gọi nhóm.

1. 	Nhấn vào ứng dụng “FaceTime   
 app” để kích hoạt trên iPhone hay  
 iPad.

2. 	Quý vị cũng có thể bắt   
 đầu gọi video từ iPhone   
 của quý vị trong thời gian  
 cuộc gọi. 

4. 	Điền vào tên, điện thư “email”  hay số  
 điện thoại vào chổ “To”.

5. 	 Nhấn vào nút Video (hay âm   
 thanh) để bắt đầu cuộc gọi.



Hangouts
Social Networking
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Cho iPhone hay Android
Làm thế nào để gọi video bằng  
Google Hangouts
Chúng tôi hiểu sự quan trọng như thế nào khi nhận được sự hổ trợ từ người thân và 
bạn bè của quý vị trong thời gian nằm viện. Dưới đây là hướng dẫn cách làm sao có 
thể kết nối qua cuộc gọi trực tuyến bằng video.

Bảo đảm quý vị phải nạp đủ 
điện trong điện thoại. Quý 
vị không muốn cuộc gọi bị 
gián đoạn!

Ghi nhớ là quý vị kết nối 
với mạng Wifi với 
Stanford Health Care.

Để tôn trọng quyền riêng tư cá nhân, chúng tôi yêu cầu quý vị kết thúc cuộc 
gọi khi nhóm chăm sóc quý vị vào phòng và đang chăm sóc cho quý vị.

Để máy điện thoại của quý vị sẳn sàng 

Tải ứng dụng “Google Hangouts App”  vào thiết bị của quý vị

Vào tìm ứng dụng trên thiết 
bị của quý vị tải phần mềm 
“Google Hangouts app”.

Hangouts
Google LLC 

Install

GET



Để thêm thông tin sử dụng ứng dụng Google Hangouts, truy 
cập trang mạng hổ trợ của Google Support website: 
support.google.com/hangouts/?hl=vi#topic=6386410

Google Hangouts (trang 2)
�� Apple: Nhấn nút Contacts. 
 Android: Nhấn nút Compose.

�� Apple iPhone: Điền tên của người  
 nào đó, và chọn họ trong kết quả  
 tìm kiếm. Nhấn nút dấu + (phía  
 trên góc phải). 

Nhấn gọi “video call”.

Apple iPad: Mở video call bằng 
cách mở Google Hangouts và 
trược từ bên phải qua trái. 

Android: Nhấn nút gọi video Mới.

�� �Nhấn nút màu đỏ hình điện thoại để ngưng hay kết  
 thúc cuộc gọi.

Điền tên hay chọn tên người quý vị 
muốn gọi có sẳn mời họ vào cuộc 
gọi của quý vị.

Nhấn gọi “video call”.

�� Nhấn vào ứng dụng “Google   
 Hangouts”  để kích hoạt trên   
 thiết bị của quý vị.



Để máy điện thoại của quý vị sẳn sàng
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Cho iPhone hay Android
Làm thế nào để gọi video bằng Skype
Chúng tôi hiểu sự quan trọng như thế nào khi nhận được sự hổ trợ từ người thân và 
bạn bè của quý vị trong thời gian nằm viện. Dưới đây là hướng dẫn cách làm sao có 
thể kết nối qua cuộc gọi trực tuyến bằng video.

Bảo đảm quý vị phải nạp đủ 
điện trong điện thoại. Quý 
vị không muốn cuộc gọi bị 
gián đoạn!

Ghi nhớ là quý vị kết nối 
với mạng Wifi với 
Stanford Health Care.

Để tôn trọng quyền riêng tư cá nhân, chúng tôi yêu cầu quý vị kết thúc cuộc 
gọi khi nhóm chăm sóc quý vị vào phòng và đang chăm sóc cho quý vị.

Tải ứng dụng “ Skype App”  vào thiết bị của quý vị 

Vào tìm ứng dụng trên thiết 
bị của quý vị tải phần mềm 
Skype app.



Để thêm thông tin sử dụng ứng dụng Skype , truy cập mạng hổ trợ Skype:
Skype Support website: support.skype.com

Gọi video Skype (Trang 2) 
2. 	Đăng nhập vào tài khoảng của  
 quý vị.

3. 	 Apple iPhone: Dùng dấu hiệu  
 cây bút chì để đánh chữ và bắt  
 đầu cuộc nói chuyện mới.

Đánh vào tên của người nào đó và 
chọn họ từ trong kết quả tìm kiếm. 

Nhấn vào nút video. 

Android: Nhấn nút biểu tượng 
cây bút chì màu xanh bắt đầu 
cuộc gọi mới.

4. 	Nhấn nút hình điện thoại màu đỏ để dùng máy hay để kết thúc  
 cuộc gọi.

Đánh vào tên của người nào đó và 
chọn họ từ trong kết quả tìm kiếm.

Nhấn nút Video.

1. 	Nhấn vào nút Skype app   
 để kích hoạt trên thiết bị của  
 quý vị.
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