
TREOIR MHEAR 
DO CHAINTEOIRÍ I 

GCIANCHRUINNITHE 
ILTEANGACHA



Úsáid an brabhsálaí ceart le haghaidh d’fheiste:

agus brabhsálaí Edge Chromium agus brabhsálaí Google Chrome

agus brabhsálaí Safari

+

+ +
Ríomhaire hibrideach de chuid PE 

Aon ríomhaire glúine/
ríomhaire (Mac san áireamh) 

iPad  
(leis an uasdátú iOS is déanaí)

Fón

Ní 
cheadaítear 
naisc fóin

1. Feiste agus brabhsálaí



Chun cáilíocht fuaime iomchuí a áirithiú le 
haghaidh craoladh agus ateangaireachta, 
bain úsáid as ceann díobh seo a leanas:

• micreafón barrbhoird aontreoch
• micreafón brollaigh

Déan cinnte, le do thoil, go bhfuil tú:

2. Ag ullmhú

Micreafón Íomhá agus timpeallacht

• i lár na híomhá
• in áit atá dea-shoilsithe
• i seomra ciúin gan aon torann cúlra 

(dún na fuinneoga agus na doirse)

! !Is féidir le feistí Bluetooth a bheith ina 
gcúis le trasnaíocht bhreise agus níor 
cheart iad a úsáid.

Má dhéanann tú nasc le linn duit a bheith lasmuigh 
nó ag taisteal, nó má dhéanann tú nasc gan físeán, 
ní dhéanfar ateangaireacht ar an méid a deir tú.

Cúlraí fíorúla:  

• ceann ar bith  
• cúlra doiléir  
• Íomhá PE (Meeting cover image)



Déan iarracht gan óráid i scríbhinn a léamh amach 
le do thoil. Tá sé i bhfad níos tapúla óráid i scríbhinn 
a léamh amach ná labhairt go spontáineach, agus 
níl sé chomh hidirghníomhach.

3. An cruinniú

Roghnaigh do theanga 
i Roghnóir an Chainéil 
Fuaime ag bun an 
chomhéadain:  

Agus tú ag dul isteach sa chruinniú, 
déan cinnte go gceadaíonn tú rochtain 
ar do mhicreafón agus do cheamara.

Nuair a thugtar cead cainte duit, brúigh an cnaipe 
SPEAK (labhair) ag bun an chomhéadain:

Beidh an uimhir do thacaíocht TF le haghaidh 
do chruinnithe ar fáil sa Chomhrá.

Tá tú ar an aer nuair atá an líne ar an gcnaipe dearg:

Rochtain a cheadú

Teanga

Labhairt

Tacaíocht TF

!



BAIN TAITNEAMH AS 

AN GCRUINNIÚ!


