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ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰਤ ਿਰਚੂਅਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 

 ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ੂਮ (ZOOM) ਸਬੰਧੀ ਸੇਧ 

ਇਸ ਸੇਧ ਬਾਰੇ  

ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਰਕਰਿਆ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਰਿਸ ਨੂੂੰ  ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨੇ ਸੈੈੱਟ-ਅਿੱਪ੍ 
(ਸਥਾਪ੍ਤ) ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।   

 

ਇਹ ਸੇਧ ਵਕਸ ਲਈ ਹੈ? 

ਇਹ ਸੇਧ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਿਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਿੋ ਜ਼ੂਮ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਉਪ੍ਕਿਨ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿ 
ਿਹੇ ਹਨ, ਰਿਸ ਨੂੂੰ  ਐੈੱਨ.ਐੈੱਚ.ਐੈੱਸ. ਸਟਾਫ ਿਾਂ ਮਿੀਜ਼ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ ਸੈੈੱਟ-ਅਿੱਪ੍ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਪ੍ਟਾਪ੍, ਪ੍ੀਸੀ ਿਾਂ ਸਮਾਿਟਫ਼ੋਨ, ਆਈਪੈ੍ਡ ਿਾਂ ਟੈਬਲੇਟ 
ਵਿਗੇ ਮੋਬਾਇਲ ਉਪ੍ਕਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

 

ਜ਼ੂਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

ਜ਼ੂਮ ਇਿੱਕ ਐਪ੍ ਹੈ ਿੋ ਇਿੱ ਕ ਮਿੀਜ਼ ਨੂੂੰ  ਪ੍ਰਿਵਾਿ ਿਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਆਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਕਿਨ ਰਦੂੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੂਮ ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ “ਮੀਰਟੂੰਗਜ਼ 
(ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ)” ਵਿੱਿੋਂ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਬਲੇਟਾਂ, ਆਈਪੈ੍ਡਾਂ, ਸਮਾਿਟ ਫ਼ੋਨਾਂ, ਲੈਪ੍ਟਾਪ੍ਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਿ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਰਸਸਟਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੂੰਮ ਕਿਦੀ ਹੈ ਰਿਵੇਂ ਰਕ 
ਰਵੂੰਡੋਜ਼, ਐਪ੍ਲ ਮੈਕ, ਆਈ.ਓ.ਐੈੱਸ. ਅਤੇ ਐਡਂਿੌਇਡ।  

ਇਿੱਕ ਰਵਅਕਤੀ - ਮੀਰਟੂੰਗ ਦਾ “ਮੇਿਬਾਨ (ਹੋਸਟ)” - ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਿ ਹੋਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱ ਦਾ ਰਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ 
ਸੂੰਸਕਿਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:   

• ਅਸੀਮਤ (ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਕਾਲ ਦੀ ਰਮਆਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ) 1-2-1 ਮੀਰਟੂੰਗਾਂ 
• 3 ਿਾਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਰਟੂੰਗਾਂ ਲਈ, ਕਾਲ 40 ਵਮੰਟਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਪ੍ਿ ਤੁਸੀਂ 39ਵੇਂ ਰਮੂੰਟ ਸਮਾਪ੍ਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿੇ 

ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਾਲ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ)  
• ਉਨਹ ਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 

 

ਪਵਹਲੀ ਿਾਰੀ ਸੈੈੱਟ-ਅੱਪ (ਸਥਾਪਤ) ਕਰਨਾ 

ਿੇਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਿਫ ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸ਼ੁਿੂ ਕੀਤੀ ਕਾਲ ਰਵਿੱ ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਜ਼ੂਮ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਿਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।    

1, ਵਾਿਡ ਸਟਾਫ ਨੂੂੰ  ਦਿੱ ਸੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਕਹੜਾ ਉਪ੍ਕਿਨ (ਸਮਾਿਟਫ਼ੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ, ਆਈਪੈ੍ਡ, ਲੈਪ੍ਟਾਪ੍ ਿਾਂ ਪ੍ੀਸੀ) ਵਿਤ ਿਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਿੇ 
ਸਰਹਮਤ ਹੋਵੋ ਰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਕਾਲ ਸ਼ੁਿੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਰਟੂੰਗ ਦੇ ਵੇਿਵੇ ਰਕਵੇਂ ਭੇਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਰਮਸਾਲ ਲਈ ਫ਼ੋਨ, ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਲ ਿਾਹੀਂ)। 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸੂੰ ਪ੍ਿਕ ਵੇਿਵੇ ਹੋਣ।  

2. ਿੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਇਲ ਉਪ੍ਕਿਨ (ਸਮਾਿਟਫ਼ੋਨ, ਆਈਪੈ੍ਡ, ਟੈਬਲੇਟ) ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੀਰਟੂੰਗਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਿੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ੀ.ਸੀ. ਿਾਂ ਲੈਪ੍ਟਾਪ੍ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ੍ ਨੂੂੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਿਨਾ ਰਵਕਲਰਪ੍ਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਬਿਾਊਜ਼ਿ (ਰਿਵੇਂ 
ਰਕ ਇੂੰਟਿਨ ੈੱਟ ਿਾਹੀਂ) ਿਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ੀਸੀ ਿਾਂ ਲੈਪ੍ਟਾਪ੍ ਉੱਤੇ ਐਪ੍ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਬਲਕੁਲ ਚੂੰਗੀ ਤਿਹਾਂ ਕੂੰਮ ਕਿਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਜ਼ੂਮ ਕਾਲਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਬਰਾਊਜ਼ਿ ਦੀ ਰਸਫਾਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।  
ਿੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ੍ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਿਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਿੱਗੇ ਰਦਿੱ ਰਤਆਂ ਰਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਿੱਕ ਗਿੱਲ ਕਿੋ:  
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ਜੇਕਰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ 

1. ਆਪ੍ਣੇ ਐਪ੍ ਸਟੋਿ ਰਵਿੱ ਚ ਜ਼ੂਮ ਲਿੱ ਭੋ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਿੋ 

2. ਸਕਿੀਨ ਉੱਪ੍ਿ ਰਦਿੱਤੀਆਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਿੋ 

3. ਡਾਊਨਲੋਡ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਆਪ੍ਣੇ ਉਪ੍ਕਿਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੂਮ ਆਈਕਨ ਦੇਖੋ:  

ਜੇਕਰ ਪੀਸੀ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਿਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ 

1. www.zoom.us ’ਤੇ ਿਾਓ - ਸਰੋਤ (ਸਫੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਿ ਸਿੱਿੇ) - ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਇੂੰਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਿੋ - ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਿੋ 

2. ਸਕਿੀਨ ਉੱਪ੍ਿ ਰਦਿੱਤੀਆਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਿੋ 

3. ਡਾਊਨਲੋਡ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਆਪ੍ਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ੍ ਉੱਤੇ ਜ਼ੂਮ ਆਈਕਨ ਦੇਖੋ:  

 

ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਕਿੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ 
ਯਾਦ ਿਿੱ ਖੋ ਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹੜਾ ਉਪ੍ਕਿਨ ਵਿਤਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਵਕਲਪ੍ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਿ ਪ੍ਾਏਗਾ: ਰਮਸਾਲ ਲਈ ਪੁ੍ਿਾਣੇ 
ਪ੍ੀਸੀ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਵੈਬਕੈਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਰਗਆ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਜ਼ੂਮ ਨੰੂ ਿੀਡੀਓ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸੈਰਟੂੰਗਾਂ ਲਈ 
ਸਰਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਰਵਿੱਚ ਸੁਣੇ/ਦੇਖੇ ਿਾ ਸਕੋ।  

 

ਵਿਕਲਪ 1: ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ 
 

1. ਸਰਹਮਤ ਹੋਏ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਿਡ 
ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਮੀਰਟੂੰਗ ਦੇ ਵੇਿਵੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਕਿੋ (ਟੈਕਸਟ, ਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ ਆਰਦ)। 
ਇਹ ਮੀਵਟੰਗ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ 
ਪਾਸਿਰਡ ਹੋਵੇਗਾ।   

 

2. ਆਪ੍ਣੇ ਉਪ੍ਕਿਨ ਉੱਤੇ ਐਪ ਖੋਲਹੋ  

 

    

3. Join a Meeting (ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੋ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੋ। ਵਧਆਨ 
ਵਦਓ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।  

 

 

4. ਸਬੂੰਧਤ ਖਾਨੇ ਰਵਿੱਚ ਮੀਰਟੂੰਗ 
ਆਈ.ਡੀ. ਦਿਿ ਕਿੋ, ਆਪ੍ਣਾ 
ਨਾਮ ਭਿੋ ਅਤੇ join (ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇ) 
ਉੱਤੇ ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਿੋ।  

 

    

5. ਰਨਿਦੇਸ਼ ਰਮਲਣ ’ਤੇ meeting 

password (ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ 
ਪਾਸਿਰਡ) ਦਿਿ ਕਿੋ ਅਤੇ  Join 

Meeting (ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਿੋ) ਉੱਤੇ ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਿੋ 

 

 

ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕਲਪ 2 ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ... 
 

http://www.zoom.us/
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ਵਿਕਲਪ 2 : ਿੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ (ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ ਰਾਹੀਂ) 
 

1. ਸਰਹਮਤ ਹੋਏ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਿਡ 
ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਮੀਰਟੂੰਗ ਦੇ ਵੇਿਵੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਕਿੋ (ਟੈਕਸਟ, ਫ਼ੋਨ,ਈਮੇਲ ਆਰਦ)। 
ਇਹ ਮੀਵਟੰਗ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ 
ਪਾਸਿਰਡ ਹੋਵੇਗਾ।   

 

2. www.zoom.us ’ਤੇ ਜ਼ੂਮ 
ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਿਾਓ 

 

    

3. Join a Meeting (ਤੁਹਾਡੀ 
ਬਰਾਊਜ਼ਿ ਦੇ ਸਕਿੀਨ ਦੇ ਉੱਪ੍ਿ ਸਿੱਿੇ 
ਪ੍ਾਸੇ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੋ। ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਸਾਈਨ 
ਇਨ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।  

4. ਸਬੂੰਧਤ ਖਾਨੇ ਰਵਿੱਚ ਮੀਰਟੂੰਗ 
ਆਈ.ਡੀ. ਦਿਿ ਕਿੋ, ਅਤੇ join 
(ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇ) ਉੱਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 

 

 

    

5. ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰਟੂੰਗ ਆਈ.ਡੀ. 
ਦਿਿ ਕਿ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ join 

from your browser (ਆਪਣੇ 
ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ) 
ਲਈ ਸਕਿੀਨ ਉੱਤੇ ਹੋਿ ਵੀ ਹੇਠਾਂ 
ਰਵਕਲਪ੍ ਉੱਤੇ ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਿੋ 

 

6. ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਮ ਦਿਿ ਕਿੋ, “ਮੈਂ 
ਿੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ” ਚੈੈੱਕ ਬਾਿੱਕਸ ਉੱਤੇ 
ਸਹੀ ਦਾ ਰਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ, ਫੇਿ join 
(ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇ) ਉੱਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 

 

 

    

7. ਰਨਿਦੇਸ਼ ਰਮਲਣ ’ਤੇ meeting 

password (ਮੀਵਟੰਗ ਲਈ 
ਪਾਸਿਰਡ) ਦਿਿ ਕਿੋ ਅਤੇ Join 

Meeting (ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਿੋ) ਉੱਤੇ ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਿੋ  

 

 

ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ... 

    

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਵਟੰਗ ਲਈ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪਾਸਿਰਡ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ! 

1. ਸੇਵਾ ਸ਼ਿਤਾਂ ਸਵੀਕਾਿ ਕਿਨ 
ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਵਦੱਤੇ 
ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਿੋ; ਕੈਮਰੇ 
ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫ਼ੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ 
ਆਵਗਆ ਰਦਓ; ਿਾਂ ਆਪ੍ਣੇ 
ਉਪ੍ਕਿਨ ਉੱਤੇ ਰਨਿਭਿ ਕਿਰਦਆਂ 
ਵੀਡੀਓ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ 

 

 

    

http://www.zoom.us/
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2. ਰਨਿਦੇਸ਼ ਰਮਲਣ ’ਤੇ, join 

with computer/device audio 

(ਕੰਵਪਊਟਰ/ਉਪਕਰਨ ਆਡੀਓ 
ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੋ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 
(ਿੋ ਇਸ ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਰਨਿਭਿ 
ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 
ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ) 

 

3. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੀਨ ਉੱਤੇ ਆਪ੍ਣੇ 
ਆਪ੍ ਨੂੂੰ  ਦੇਖ ਸਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਪ੍ਿ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਮੇਜਬਾਨ ਵਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਨਯੰਤਰਣਾਂ, 
ਰਿਸ ਰਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ 
ਰਵਕਲਪ੍ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੰੂ ਦੇਖਣ 
ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਸਕਿੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 
ਰਹਿੱ ਸੇ ਨੂੂੰ  ਹਲਕਾ ਦਬਾਓ।  

 

    

4. ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਿੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ 
ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਹੋ ਿਹੀਆਂ ਹਨ? 
ਆਡੀਓ ਿਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਵਕਲਪ੍ ਦੇਖਣ 
ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਸਕਿੀਨ ’ਤੇ ਕਰਲਿੱ ਕ 
ਕਿੋ ਿਾਂ ਹੌਲੀ ਦਬਾਓ ਅਤੇ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਨ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਿੋ: ਰਮਸਾਲ ਲਈ ਕੰਵਪਊਟਰ 
ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਣ ਲਈ, ਿੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 
ਸਮੇਂ ਰਨਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 

 
 

 

5. ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋਿ 
ਰਵਕਲਪ੍ਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਇਨ-ਕਾਲ ਚੈਟ ਅਤੇ 
ਇਮੋਿੀ (ਰਡਿੀਟਲ ਰਚਿੱਤਿ) ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ।  

 

    

6. ਇਿੱ ਕੋ ਵਾਿ ਰਵਿੱਚ ਕਾਲ ’ਤੇ ਹਿੇਕ 
ਰਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਕਿੀਨ 
ਉੱਤੇ Gallery View (ਗੈਲਰੀ ਵਿਊ) 
ਉੱਤੇ ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਿੋ। ਰਧਆਨ ਰਦਓ: ਇਹ 
ਰਵਕਲਪ੍ ਫ਼ੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ।  

 

7. ਸੂੰਪ੍ਿਕ ਕਿੱਟਣ ਲਈ, ਲਾਲ ਿੂੰਗ 
ਦੇ Leave (ਛੱਡਣ) ਦੇ ਰਵਕਲਪ੍ ਲਈ 
ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਰਲਿੱ ਕ 
ਕਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪੂ੍ਿਾ ਕਿ ਲੈਂਦੇ 
ਹੋ!  

 
 

ਟਰਬਲਸ਼ੂਵਟੰਗ (ਸਮੱਵਸਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ) 

ਅਗਲੇਿੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? https://support.zoom.us/ ’ਤੇ ਿਾਓ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਰਸਆ ਦੇ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਦਿੁਸਤ ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗੈਵਟੰਗ ਸਟਾਰਟਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੋ।  

ਿਾਂ ਇਿੱਥੇ ਸੂੰ ਪ੍ਿਕ ਕਿੋ:  virtual.visit@ggc.scot.nhs.uk 

https://support.zoom.us/
mailto:virtual.visit@ggc.scot.nhs.uk

