
 

Risk Management and Behavioural Guidelines for Online Sessions [Punjabi] 

ਔਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨਾਾਂ ਲਈ ਖਤਰਿਆਾਂ ਤ ੇਕਟੰਿੋਲ ਅਤ ੇਵਤੀਿ ੇਬਾਿ ੇਗਾਈਡਲਾਈਨਾਾਂ 

ਗਿ ੁੱਪ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਾਂ – ਵਤੀਿ ੇਬਾਿ ੇਉਮੀਦਾਾਂ 

ਸਕੂਲ ਰਵਚ ਪਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਪਰਿਲੇ ਰਦਨ ਦੌਿਾਨ, ਤ ਿਾਨੰੂ ਗਿ ੁੱਪ ਐਗਿੀਮੈਂਟ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਚੇਤੇ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਐਗਿੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਿਿ ਇਕ 

ਦੀ ਸ ਿੁੱਰਖਅਤ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਿਿ ਸੈਸ਼ਨ ਰਵੁੱਚੋਂ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨਾ ਸੀ। ਿ ਣ ਅਸੀਂ ਰਕਉਂਰਕ ਔਨਲਾਈਨ ਰਮਲ ਿਿੇ 

ਿਾਾਂ, ਅਸੀਂ ਿੇਠਾਾਂ ਇਿ ਐਗਿੀਮੈਂਟ ਰਤਆਿ ਕੀਤੇ ਿਨ। ਅਸੀਂ ਇਿ ਅਗਾਊਂ ਿੀ ਸਾਾਂਝੇ ਕਿ ਿਿੇ ਿਾਾਂ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਇਕੁੱਰਠਆਾਂ ਦ ੇਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੌਿਾਨ 

ਵਤੀਿੇ ਦੀਆਾਂ ਉਮੀਦਾਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣ ਸਕੋ।  

 ਸੈਸ਼ਨ ਰਵਚ ਜੋ ਰਕਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ਉਿ ਸੈਸ਼ਨ ਰਵਚ ਿੀ ਿਰਿੰਦਾ ਿੈ, ਜੇ ਰਕਸੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਖਤਿਾ ਨਾ ਿੋਵੇ। ਜੇ ਵਾਈ ਡਬਲਯੂ ਸੀ 

ਏ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਿ ਸੋਚਦਾ ਿੋਵੇ ਰਕ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਿਵੀ ਕਿਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਢ ਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚ ੁੱਕਾਾਂਗੇ। 

 ਸੈਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰਿਕਾਿਡ ਨਾ ਕਿੋ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਕਿੀਨਸੌ਼ਟ ਨਾ ਲਉ 

 ਿੋਿਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸ ਣੋ 

 ਰਵਘਨ ਪੈਣ ਨੰੂ ਘੁੱਟ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਿੁੱਖ ੋਅਤੇ ਿਾਜ਼ਿ ਿਿੋ 

 ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਜਾਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿਨਾ ਓਕੇ ਿੈ 

 ਥਾਾਂ ਲਉ ਅਤੇ ਰਦਉ। ਅਸੀਂ ਚਾਿ ੰਦ ੇਿਾਾਂ ਰਕ ਰਜਿੜਾ ਵੀ ਰਿੁੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਿ ੰਦਾ ਿੈ ਉਸ ਨੰੂ ਮੌਕਾ ਰਮਲੇ। ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਿ ਪੁੱਕਾ ਕਿਨ 

ਰਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿੋ ਰਕ ਆਪਣੇ ਰਵਚਾਿ ਦੁੱਸ ਕੇ ਿਿ ਇਕ ਨੰੂ ਰਿੁੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਮਲੇ ਅਤੇ ਿੋਿਨਾਾਂ ਨੰੂ ਮੌਕਾ ਰਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇ 

 ਇਨ੍ਾਾਂ ਗੁੱਲਾਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿੀਂ: ਸਾਡੀ ਤਿਜੀਿ ਇਿ ਪੁੱਕਾ ਕਿਨਾ ਿੈ ਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਿਿ ਇਕ ਲਈ ਸ ਿੁੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਿਿ ਇਕ 

ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਿਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਰਕ ਜੇ ਰਿੁੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਤਾਉ ਕਿਦਾ ਿੈ ਰਜਿੜਾ 

ਧੁੱਕੇਸ਼ਾਿੀ ਵਾਲਾ (ਬ ਲੀਇੰਗ) ਿੈ, ਜਾਾਂ ਅਰਜਿੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਤਦਾ ਿੈ ਰਜਿੜੇ ਿੋਿਨਾਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਿਨ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ 

ਸੈਕਰਸਸਟ, ਿਰੇਸਸਟ, ਿੋਮੋਫੋਰਬਕ, ਟਰਾਾਂਸਫੋਰਬਕ) ਤਾਾਂ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ ਸੈਸ਼ਨ ਰਵੁੱਚੋਂ ਕੁੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ ੈਸਕਦੀ ਿੈ 

ਰਿੁੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਰਲਆਾਂ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਪਰਿਵਾਿਾਾਂ ਦੀ ਪਰਾਈਵਸੇੀ ਦੀ ਿੁੱਰਖਆ 

ਅਸੀਂ ਇਿ ਸਮਝਦ ੇਿਾਾਂ ਰਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਰਟੰਗਾਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਰਪਊਟਿਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਜਾਣਕਾਿੀ ਿੈਕਿਾਾਂ ਦ ੇਿੁੱਥਾਾਂ ਰਵਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਿਾ 

ਪੈਦਾ ਕਿ ਸਕਦੀਆਾਂ ਿਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੈੈੱਬਕੈਮਜ਼ ਜਾਾਂ ਚੈਟ ਤੋਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਣਜਾਣੇ ਿੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਿ ਿੋ ਜਾਣ ਦਾ 

ਵੀ। ਸਾਡ ੇਇਕੁੱਰਠਆਾਂ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦਿੌਾਨ ਇਨ੍ਾਾਂ ਖਤਰਿਆਾਂ ਨੰੂ ਘੁੱਟ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਕਿਨ ਰਵਚ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਿੇਠਲੇ ਕਦਮਾਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਿੋ। 

 ਸੈਸ਼ਨ ਰਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਿਿੇ ਗਿੇਡ 7 ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦਾ ਰਸਿਫ ਪਰਿਲਾ ਨਾਾਂ ਅਤੇ ਗੋਤ ਦਾ ਪਰਿਲਾ ਅੁੱਖਿ ਿੀ ਵਿਤੋ 

 ਜੂ਼ਮ ਸੈਸ਼ਨਾਾਂ ਲਈ ਰਲੰਕ ਜਾਾਂ ਪਾਸਵਿਡ ਰਕਸੇ ਿੋਿ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਨਾ ਕਿੋ 

 ਆਪਣਾ ਵੈੈੱਬਕੈਮ ਵਿਤਣ ਵੇਲੇ ਰਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਵੁੱਲ ਰਧਆਨ ਰਦਉ। ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜਿੀ ਚੀਜ਼ ਿੁੱਖਣ ਤੋਂ 

ਪਿਿੇਜ਼ ਕਿ ੋਰਜਿੜੀ ਤ ਿਾਡਾ ਗੋਤ ਜਾਾਂ ਸਥਾਨ ਦੁੱਸਦੀ ਿੋਵੇ 

 ਤ ਿਾਡੀ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਿੁੱਰਖਆ ਕਿਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਾਾਂ ਦੀ ਸਾਮੁੱਗਿੀ ਨੰੂ ਕੰਟਿੋਲ ਕਿਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸੈੈੱਰਟੰਗਾਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ 

ਕਿਾਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਰਕ ਚੈਟ ਫੀਚਿ ਰਸਿਫ ਗਿ ੁੱਪ ਅਤੇ ਫਾਰਸਲੀਟੇਟਿ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝ ੇਤੌਿ `ਤੇ ਸ ਨੇਿਾ ਦਣੇ ਲਈ ਿੀ 

ਵਿਰਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਇਕ ਰਿੁੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਿੁੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੁੱਕ ਸ ਨੇਿੇ ਲਈ ਨਿੀਂ ਵਿਰਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, 

ਅਤੇ ਮਾਈਕਿੋਫੋਨ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨ ਲਈ ਤ ਿਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿੁੱਥ ਖੜ੍ਾ ਕਿਨਾ ਪਵੇਗਾ 

ਜੂ਼ਮ ਤੋਂ ਰਸੁੱਧ ੇਸਰਕਉਿਟੀ ਅਪਡਟੇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇੁੱਥ ੇਕਰਲੁੱਕ ਕਿ।ੋ 

ਜੂ਼ਮ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਇਨਸਟਾਲ ਕਿਨ, ਅਤੇ ਵਿਤਣ ਬਾਿ ੇਰਿਦਾਇਤਾਾਂ ਲਈ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਿੁੱਸਾ ਪੜੋ੍। 

ਜੇ ਤ ਿਾਡੇ ਮਨ ਰਵਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਾਂ ਰਫਕਿ ਿੋਣ ਤਾਾਂ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਸਾਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕਿਕੇ ਦੁੱਸ:ੋ Jonanne at 

jgage@ywcavan.org 

mailto:jgage@ywcavan.org
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ਜ਼ੂਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਇਨਸਟਾਲ ਕਰਨਾ 

 

1. https://zoom.us/download ਤੋਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ 

2. ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਇੰਟ ਫਾਰ ਮੀਟਟੰਗਜ਼ ਹੈਡਡਿੰਗ ਹੇਠ ਡਾਊਨਲੋਡ ਬਟਨ `ਤੇ ਕਡਲਿੱ ਕ ਕਰ ੋ

 

 

 
 

 

3. ਆਪਣ ੇਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਡ ਿੰਡੋ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਨਸਟਾਲ ਹੋਇਆ ਸਫੌਟ ਅੇਰ ਦੇਖੋ 

 

 

  

https://zoom.us/download


2 
 

4. ਇਨਸਟਾਲ ਹੋਏ ਸਫੌਟ ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ^ ਟ ੰਨਹ  ਉੱਪਰ ਕਡਲਿੱ ਕ ਕਰੋ 

 

 
 

 

5. ਓਪਨ `ਤੇ ਕਡਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਨਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ 
6. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਇਹ ਪੁਿੱ ਛਣ  ਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਡਮਲੇ ਡਕ ਇਨਸਟਾਲ ਨੂਿੰ  ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਯ ੈੱਸ ਕਡਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ 

ਜ਼ੂਮ ਡ ਿੰ ਡ ੋਖੁਿੱ ਲਹੇਗੀ 
7. ਜੋਆਇਨ ਏ ਮੀਟਟੰਗ `ਤ ੇਕਡਲਿੱ ਕ ਕਰੋ 

8. ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮੀਟਟੰਗ ਆਈ ਡੀ ਇਿੰਟਰ ਕਰੋ 

9. ਯੂਅਰ ਨੇਮ ਬੌਕਸ ਡ ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇਿੰਟਰ ਕਰੋ। 
➢ ਔਨਲਾਈਨ ਸ ਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਟਨੈੱਜੀ ਸਟਕਉਰਟੀ ਲਈ, ਟਸਰਫ ਆਪਣਾ ਪਟਿਲਾ ਨਾਂ ਅਤੇ 

ਗੋਤ ਦਾ ਪਟਿਲਾ ਅੱਖਰ ਿੀ ਵਰਤੋ (ਟਜਵੇਂ ਸ ਮ ਟੀ.) 
10. ਜੋਆਇਨ ਬਟਨ `ਤੇ ਕਡਲਿੱ ਕ ਕਰੋ 

 
ਯੂਡਟਊਬ ਡਹਦਾਇਤਾਂ: https://www.youtube.com/watch?v=yPVlybnDtms  

https://www.youtube.com/watch?v=yPVlybnDtms
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ਜ਼ੂਮ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 

 

ਔਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਡ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਫੇਟੀ ਡ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੂਮ ਕਈ  ਿੱ ਖ  ਿੱ ਖ ਫੀਚਰਾਂ  ਾਲਾ ਹੈ। 
 

ਬਿੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾਈਕਰਫੋੋਨ 

 

• ਡਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਸਾਡਰਆਂ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਫਨੋ ਫਾਡਸਲੀਟੇਟਰਾਂ  ਲੋਂ ਬਿੰ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਡਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 
ਜ਼ੂਮ ਟਾਸਕਬਾਰ ਉੱਪਰ ਮਾਈਕਰਫੋੋਨ ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲ ਲਾਈਨ  ਜੋਂ ਡਦਖਾਈ ਦਣੇਗੇ। ਡਸਰਫ ਫਾਡਸਲੀਟੇਟਰ ਹੀ 
ਮਾਈਕਰੋਫਨੋਾਂ ਨੂਿੰ  ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

 
 
 

 
 

 
 

ਆਪਣਾ ਹਿੱ ਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ 
 

• ਲਾਈ  ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦ ੇਹੋ  ੋਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਰੇਜ਼ ਯੂਅਰ ਹੈਂਡ (ਆਪਣਾ ਹਿੱ ਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ)  ਾਲਾ 
ਫੀਚਰ  ਰਤਣਾ ਪ ੇਗਾ। ਡਫਰ ਫਾਡਸਲੀਟੇਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋਫਨੋ ਖੋਲਹਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸੁੀਂ ਬਲੋ ਸਕ ੋਅਤੇ ਹਰ ਇਕ 
ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸਣੁ ਸਕ।ੇ 

 

 

 
 

 

• ਆਪਣਾ ਹਿੱ ਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਰਟੀਸੀਪੈਂਟਸ ਬਟਨ ਕਡਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦ ੇਸਿੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਡ ਿੰ ਡ ੋ
ਖੁਿੱ ਲਹੇਗੀ ਜੋ ਡਕ ਸੈਸ਼ਨ ਡ ਚ ਡਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਲਸਟ ਡਦਖਾਏਗੀ। 

 

 

 
 

 

• ਇਸ ਡ ਿੰ ਡੋ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਚਣੋਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਡਜਸ ਡ ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਮਾਈਕਰਫੋੋਨ 
ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਡਗਆ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਡਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। 
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ਚੈਟ 

 

• ਚੈਟ ਫੀਚਰ ਸੈੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਸਰਫ ਗਰੁਿੱ ਪ ਅਤੇ ਫਾਡਸਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭਜੇ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ 
ਪਰਾਈ ਟੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਡਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਈ ਟੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈਣ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗੇੋ। 

 
 

 
 

 

• ਚੈਟ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦ ੇਹੇਠਾਂ ਜ਼ੂਮ ਟਾਸਕ ਾਰ ਡ ਚ ਚਟੈ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਡਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। ਇਕ 
ਚੈਟ ਡ ਿੰਡੋ ਖੁਿੱ ਲਹੇਗੀ ਡਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਤਆਰ ਹਣੋ `ਤੇ ਸਨੇੁਹੇ ਨੂਿੰ  ਭਜੇਣ ਲਈ “ਇਿੰਟਰ” 
ਦਬਾਉ। 

 
 

ਰੀਐਕਸ਼ਨ 

 

• ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਡਬਨਾਂ ਜ ਾਬ ਦਣੇ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 
  

 

  
 

 

• ਰੀਐਕਸ਼ਨਜ਼ ਬਟਨ `ਤੇ ਕਡਲਿੱ ਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਚਣੁੋ। ਇਹ ਡਦਖਾਈ ਦੇ ੇਗਾ ਅਤ ੇਥੜੋ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਖਿੱਬੇ ਖੂਿੰ ਜੇ `ਤ ੇਰਹੇਗਾ।  

 
 

ਆਪਣਾ  ੈੈੱਬਕੈਮ ਚਲਾਉਣਾ/ਬਿੰਦ ਕਰਨਾ 
 

• ਤੁਹਾਡੇ  ੈੈੱਬਕੈਮ ਨੂਿੰ  ਜ਼ੂਮ ਟਾਸਕਬਾਰ ਉਪਰਲੇ  ੀਡਡਓ ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ  ੈੈੱਬਕੈਮ ਦ ੇ
ਚਿੱਲਣ `ਤ ੇਇਹ ਡਨਸ਼ਾਨ ਹੇਠਾਂ “ਸਟੌਪ  ੀਡਡਓ” ਸ਼ਬਦ ਕਹੇਗਾ। ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਡਕਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ 
ਡਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ `ਤੇ ਡਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਕ ਤੁਹਾਡਾ  ੀਡਡਓ ਦਾ ਖਾਨਾ ਡਕਿੱ ਥ ੇਹੈ। 
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• ਆਪਣਾ  ੈੈੱਬਕੈਮ ਬਿੰਦ ਕਰਨ ਲਈ,  ੀਡਡਓ ਦ ੇਡਨਸ਼ਾਨ ਉੱਪਰ ਕਡਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਡ ਚ ਇਕ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਡਦਖਾਈ 
ਦੇ ੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ  ੈੈੱਬਕੈਮ ਬਿੰਦ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਣੁ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ  ੀਡਡਓ  ਾਲੇ ਖਾਨੇ ਡ ਚ ਆਪਣੇ 
ਡਚਹਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਸਰਫ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ। 

• ਆਪਣਾ  ੈੈੱਬਕੈਮ  ਾਪਸ ਔਨ ਕਰਨ ਲਈ  ੀਡਡਓ ਦ ੇਡਨਸ਼ਾਨ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਡਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। 
 
 

ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਪਾਉਣਾ 
 

• ਜ਼ੂਮ ਡ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਕੈਗਰਾਊਂਡ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਜ ੋਆਪਣਾ  ੈੈੱਬਕਮੈ  ਰਤਣ  ੇਲੇ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਪਿੱਛੇ ਜੋ 
ਡਦਖਾਈ ਡਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ  ਿੱ ਖਰਾ ਡਦਖਾਈ ਦ ੇੇ। ਇਸ ਨੂਿੰ  “ ਰਚੂਅਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ” ਆਡਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 
 

 
 

 

• ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਜ਼ੂਮ ਟਾਸਕਬਾਰ ਉੱਪਰ  ੀਡਡਓ ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰ  ਿੱਲ ਦੇ ਤੀਰ ਉੱਪਰ 
ਕਡਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। ਡਦਖਾਈ ਦਣੇ  ਾਲੇ ਮੀਨੂਿੰ  ਡ ਚ, ਚੂਜ਼  ਰਚੂਅਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ `ਤ ੇਕਡਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। ਇਕ ਡ ਿੰ ਡੋ ਆ ੇਗੀ ਜੋ ਡਕ 
ਤੁਹਾਡੀ  ਰਚਅੂਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆ ਂਚਣੋਾਂ ਡਦਖਾਏਗੀ। ਡਜਹੜ੍ੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ੋ ਉਹ ਸਲੈਕਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਫਰ 
ਪੌਪ-ਅਿੱਪ ਡ ਿੰਡੋ ਬਿੰਦ ਕਰ ਡਦਉ। 

•  ਰਚੂਅਲ ਬਕੈਗਰਾਊਂਡ ਉਦੋਂ ਡਬਹਤਰ ਕਿੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰ ਧ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਡਪਿੱ ਛ ੇਪਰਦਾ ਸਾਫ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱ ਪੜ੍ੇ ਉਸ  ਰਚੂਅਲ ਬਕੈਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲੋਂ  ਿੱ ਖਰੇ ਰਿੰਗ ਦੇ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਡਜਹੜ੍ੀ ਤੁਸੀਂ  ਰਤਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ। 

• ਜੇ  ਰਚੂਅਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਫੀਚਰ ਕਿੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੰ ਭ  ਅਰਥ ਇਹ ਹ ੈਡਕ ਇਹ ਅਜੇ ਸੈੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਡਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂਿੰ  ਸੈੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਡਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: https://support.zoom.us/hc/en-

us/articles/210707503-Virtual-Background. 
 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/210707503-Virtual-Background
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/210707503-Virtual-Background
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