HOW TO GOOGLE MEET
using a desktop, laptop and smartphone
with your therapist or counsellor

Using a Desktop or Laptop
To use Google Meet with a
desktop or Laptop, please open
your email. Then, click on thန
"Meeting Invitation Link" which
was shared from your therapist
or counsellor.
Google Meet ကို Laptop ြဖင့်
အသံုးြပ မည်ဆိုပါက ပထမဆံုး မိ မိ
ရဲ email ကို ဖွင်ပ
့ ါ။ ပီ းလ င် ေတဆံု
ေဆွးေ းွ သူမှ
ေပးပိ လာသည့်
"Meeting Invitation Link" ကို ှပ
ိ ်
ပါ။

"The Meeting Invitation Link" is the blue sentence that starts with
meet.google.com. When you click it, a new tab will open as shown in
the above picture. Click on "Ask to join" if you are ready to start the
meeting. To use your camera and microphone, press on the
respective camera and microphone icons on your screen. When the
icon is red it means the camera or microphone is off.
"Meeting Invitation Link" ြဖစ် သည့် meet.google.com နဲ ့ အစြပ သည့်
အြပာေရာင်စာတန်းကို
ှပ
ိ ် ေပးပါက new tab တစ် ခုအြဖစ် ေပ လာ ပီ း
အထက်ပါပံုအတိင
ု ်းြမင်ေတရပါမည်။ Meeting စရန် အသင့်ြဖစ် လ င်
ညာဘက် ှ ိ "Ask to Join" ကို ှပ
ိ ် ပါ။ ကင်မရာ ှင့် မိုက်က ု ိ ဖုနး် ကို အသံုးြပ လို
ပါက ဖန်သားြပင် ှ ိ ကင်မရာ သိမဟုတ် မိုက်က ု ိ ဖုနး် ပံုသေကတကို ှပ
ိ ် ပါ။
သေကတသည် အနီေရာင်ြဖစ် ေနလ င် ကင်မရာ သိမဟုတ် မိုက်က ု ိ ဖုနး် သည်
ပိ တ်ေနမည်ြဖစ် သည်။
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Using a Smartphone
To use Google Meet with a
smartphone, please check if you
have the Google Meet application
installed on your phone. If not, the
app can be downloaded from Play
Store for an Android phone and
App Store for an Apple phone.
Search "Google Meet" in the
search box. Download and Install.
Smartphone များြဖင့် Google Meet
ကို
အသံုးြပ လိပ
ု ါက
မိ မိဖုနး် တွင်
Google meet application ှ ိ မ ှ ိ ကို

အရင် စစ် ေဆးပါ။ မ ှ ိ ပါက Android ဖုနး် ဆိုလ င် Play Store တွင် ၊ Apple ဖုနး် ဆို
လ င် App Store တွင် အခမဲ့အလွယ်တကူ Download ရယူ င
ုိ ်ပါသည်။ Search
box တွင် Google Meet ဟု ု ိ က်ထည့် ပီ း ှ ာပါ။ Download ဆွဲ ပီ း install လုပ်ေပး
ပါ။
After installation, go to Gmail on
your phone. Open the Meeting
invitation email and click on the blue
sentence
that
starts
with
Meet.google.com.
Installation ပီ းပါက မိ မိဖုနး် မှ Gmail ထဲ
သိ သွားပါ။ Meeting invitation email
ကိုဖွင်ပ
့ ါ။ Meet.google.com အြပာ
ေရာင်စာတန်းြဖင့်
ေရးထားေသာ
စာေ ကာင်းကို ှပ
ိ ် ပါ။

The option to choose an
Application will pop up.
Select Google Meet. The
meeting
will
start
immediately.
Application
ေရွ းခို င်းလ င်
Google
meet
ကိုေရွ းပါ။
Meeting ြပ လုပ် င
ုိ ်ပါ ပီ ။
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