ਜ਼ੂਮ ਵੀਡੀਓ ਿਟਊਟੋਿਰਅਲਸ ਵਾਲਾ ਹ�ਡਆਉਟ
ਜ਼ੂਮ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ| ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਡਵਾਈਸ
ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੀਕਰ, ਇੱ ਕ ਮਾਈਕ�ੋਫਨ
ੋ , ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਕੈਮਰਾ (ਿਵਕਲਪੀ) ਹੈ|
ਜ਼ੂਮ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਵਰਚੁਅਲ ਵੈਿਬਨਾਰ�,
ਵਰਚੁਅਲ ਡਾਕਟਰ� ਦੀਆਂ ਅਪਪੋਇੰਟਮ�ਟ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੂਹ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ
ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤਾ ਿਲੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਿਟਊਬ 'ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਪਲੇ ਿਲਸਟ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ� ਜ਼ੂਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: How to Zoom
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77fKDzSXe)
ਇਸ ਪਲੇ ਿਲਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਿਡਓ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ,
ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹ�ਡਆਉਟ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਅੰ ਿਤਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਨ�ਟ: ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਈਕੌ ਨ ਉਹਨ� ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰ ਟੀ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਤੁਸ� ਹੇਠ� ਜ਼ੂਮ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਿਲੰਕ

ਵੇਰਵਾ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ
ਜ਼ੂਮ ਸਾਈਨ ਅਪ ਅਤੇ ਮੀਿਟੰ ਗ ਕਲਾਇੰ ਟ ਡਾਉਨਲੋ ਡ

(https://www.youtube.com/watch?v=qsy2Ph6
kSf8&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77fK
DzSXe&index=2&t=0s)
ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ

ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ, ਇਕ ਮੁਫਤ ਖਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਨ�� ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ� ਜ਼ੂਮ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ੂਮ ਦੀ
ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਅਰੰ ਭ ਕਰਨਾ

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

(https://www.youtube.com/watch?v=hIkCmbv
AHQQ&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77
fKDzSXe&index=2)

ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱ ਕ ਈਮੇਲ ਸੱ ਦਾ, ਇੱ ਕ ਿਲੰਕ ਤੇ ਕਿਲਕ ਕਰਨਾ, ਜ�

ਮੀਿਟੰ ਗ ਨੂੰ ਤਿਹ ਕਰਨਾ

ਸੈਿਟੰ ਗ� ਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਖੇਪ ਸਮੀਿਖਆ,

ਜ਼ੂਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤ�

(https://www.youtube.com/watch?v=LE2w9tR
pF4I&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77fK
DzSXe&index=41&t=0s)

ਮੀਿਟੰ ਗ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਗੂਗਲ ਜ�

ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੈ�ਟ ਕਰਨਾ

ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ

(https://www.youtube.com/watch?v=s76QHshQnY&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3
N_Xl77fKDzSXe&index=7)
ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ

(https://www.youtube.com/watch?v=ygZ96J_
z4AY&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77f
KDzSXe&index=8)

ਆਉਟਲੁੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਸੈਿਟੰ ਗ� ਨੂੰ ਿਕਵ� ਿਵਵਸਿਥਤ
ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜ਼ੂਮ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਜ਼ੂਮ ਿਵਕਲਪ� ਅਤੇ

ਿਨਯਮ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ, ਿਮਊਟ, ਸੱ ਦਾ

ਦੇਣਾ, ਚੈਿਟੰ ਗ, ਸਕ�ੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ)

ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਲਈ
ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਮੀਿਟੰ ਗ ਬਣਾਉਣਾ (ਕ�ੋਮ ਐਕਸਟ�ਸ਼ਨ)

(https://www.youtube.com/watch?v=kQfIDkE
2PGM&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77
fKDzSXe&index=5)
ਆਉਟਲੁੱਕ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮੀਿਟੰ ਗ ਬਣਾਉਣਾ

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋਮ ਜ� ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਵੈ�ਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤ�
ਜ਼ੂਮ ਮੀਿਟੰ ਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ

ਆਉਟਲੁੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤ� ਜ਼ੂਮ ਮੀਿਟੰ ਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ

(https://www.youtube.com/watch?v=qAcbqSy
Zeq0&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77f
KDzSXe&index=42)
ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ

ਿਸੱ ਖੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਜੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਹੋਰ� ਨਾਲ ਸ�ਝਾ

ਜ਼ੂਮ ਈਡੀਯੂ: ਸਕ�ੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਐਨ�ਟੇਸ਼ਨ

ਸਕ�ੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀਡੀਓ, ਵ�ਾਈਟਬੋਰਡ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਐਨ�ਟੇਸ਼ਨ

(https://www.youtube.com/watch?v=YA6SGQ
lVmcA&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77
fKDzSXe&index=9)

(https://www.youtube.com/watch?v=QGQkAs
KtriU&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77f
KDzSXe&index=10)
ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਕਗਰਾ�ਡ

(https://www.youtube.com/watch?v=3Zqb51A3dA&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl
77fKDzSXe&index=14)

ਕਰਨਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਜ਼ੂਮ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਵੇਖ ਸਕਣ

ਫੀਚਰ, ਅਤੇ ਐਡਵ�ਸਡ ਸ਼ੇਅਿਰੰ ਗ ਿਵਕਲਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੈਿਟੰ ਗ� ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ

ਪ�ਾਪਤਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਕਗ�ਾ�ਡ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ
ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰੀਏ

ਜ਼ੂਮ ਮੀਿਟੰ ਗ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ

(https://www.youtube.com/watch?v=lZHSAM
d89JE&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77
fKDzSXe&index=15)
ਆਡੀਓ, ਸਕ�ੀਨਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਟ��ਸਿਕ�ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਬੈਕ
ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ

(https://www.youtube.com/watch?v=aa4jMBJ
RQx8&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77f
KDzSXe&index=16)
ਆਪਣੇ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜ਼ੂਮ ਮੀਿਟੰ ਗ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ
ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਤੇ ਿਕਵ�
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਕਵ� ਲੱਭੀਏ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ
ਕੀਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਿਲਤ ਿਕਵ� ਕਰੀਏ

ਨਵ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੂਮ

(https://www.youtube.com/watch?v=E7zERc
VLUBM&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl7
7fKDzSXe&index=38)

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਤਰੀਕੇ, ਇਹ ਿਕਵ�

ਜ਼ੂਮ ਈਡੀਯੂ: ਮੀਿਟੰ ਗ� ਦੇ ਿਵਚ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ

ਬੈਠਕ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ� ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕ�ੀਨ ਨੂੰ

(https://www.youtube.com/watch?v=5pxYCFf
4SqU&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77f
KDzSXe&index=31)

ਚੈ�ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੂਮ ਖਾਤਾ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ

ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਕਵ� ਦੇਣੇ ਹੈ

ਐਡਵ�ਸਡ
ਬ�ੇਕਆਊਟ ਰੂਮ

(https://www.youtube.com/watch?v=jbPpdyn1
6sY&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77fK
DzSXe&index=12)

ਬਰੇਕਆਊਟ ਰੂਮ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ

ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕ ਵੱ ਡੀ ਸਮੂਹ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਹਰ “ਸਬ-ਮੀਿਟੰ ”
ਿਵਚ ਿਕੰ ਨ� ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਿਕੰ ਨ� ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ

ਪੋਿਲੰਗ/ਚੋਣ� (ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵਚ)

ਪੋਿਲੰਗ ਸੈ�ਟ-ਅਪ ਕਰੋ ਜਦ� ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ
(https://www.youtube.com/watch?v=erz4xtQH ਤ� ਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ
oVs&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77fK
ਸ�ਝਾ ਕਰ ਸਕਣ
DzSXe&index=11)
ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਮ� ਅਤੇ ਡ�ੌਪ-ਇਨ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਸਮ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ

ਕਰਨ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਬ�ੇਕਆਊਟ ਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ

(https://www.youtube.com/watch?v=ntaT7KE
cids&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77fK
DzSXe&index=13)

ਵੇਿਟੰ ਗ ਰੂਮ� ਜ� “ਕਤਾਰ” ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਹੋਸਟ ਬਣ ਕੇ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਭਾਗੀਦਾਰ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ

ਪਰਬੰ ਿਧਤ ਡੋਮੇਨ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੋ

(https://www.youtube.com/watch?v=UJLK7c4
R3H4&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77f
KDzSXe&index=18)
ਵੈਿਨਟੀ ਯੂਆਰਐਲ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨਾ

(https://www.youtube.com/watch?v=dedAaar
oafQ&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77f
KDzSXe&index=19)

ਆਪਣੇ ਭਾਗੀਦਾਰ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਤ� ਜੋ ਿਸਰਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਕੋਲ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਕਰੋ ਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇੱ ਕੋ ਜਗਾਹ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਹਨ

ਆਪਣੇ ਜ਼ੂਮ ਿਲੰਕ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਬ��ਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ

ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ੂਮ ਿਲੰਕ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵ� ਦੇਣੀ
ਹੈ

ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ

(https://www.youtube.com/watch?v=Rb2fTN_VCA&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl7
7fKDzSXe&index=20)
ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਰੂਮ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਕਾਈਪ (ਸਕਾਈਪ ਫ਼ਾਰ ਿਬਜ਼ਿਨਸ) ਨਾਲ
ਜ਼ੂਮ ਏਕੀਕਰਣ

ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਪਨੀ ਿਵੱ ਚ ਮੀਿਟੰ ਗ�
ਿਕਵ� ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ

ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਰੂਮ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਕਵ� ਕਰੀਏ,

ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਜ਼ੂਮ

(https://www.youtube.com/watch?v=4SWf_HJ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ
y6Nk&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77f
KDzSXe&index=24)
ਜੂਮ ਰੂਮ ਹਡਲ ਿਕੱ ਟ ਿਕਵ� ਸੈਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਸਕਾਈਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤ� ਜ਼ੂਮ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਕਵ� ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
(https://www.youtube.com/watch?v=UzBWsYl ਅਤੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱ ਦਾ ਿਕਵ� ਿਦੱ ਤਾ
piqY&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77fK
ਜਾਵੇ
DzSXe&index=25)
ਸਲੈ ਕ ਤ� ਜ਼ੂਮ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਅਰੰ ਭ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੂਮ "ਹਡਲ ਿਕੱ ਟ"

(https://www.youtube.com/watch?v=8x6xbdO
d5OY&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77f
KDzSXe&index=26)

ਿਕਵ� ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੀਏ

ਆਉਟਲੁੱਕ ਿਵੱ ਚ ਸਮ�-ਤਿਹ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਸਿਹਜ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਸਲੈ ਕ ਐਪ ਤ� ਇੱ ਕ ਮੀਿਟੰ ਗ ਸ਼ੁਰੂ

(https://www.youtube.com/watch?v=92qdytsY
ZPg&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77fK
DzSXe&index=28)
ਜ਼ੂਮ 101: ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ�
ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣਾ

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ

ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਲੁੱਕ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ� ਇੱ ਕ ਮੀਿਟੰ ਗ
ਤਿਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣਾ

(https://www.youtube.com/watch?v=p1IMmO
ujc9c&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77f
KDzSXe&index=30)
ਜ਼ੂਮ ਈਡੀਯੂ: ਜ਼ੂਮ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ� ਦੇ ਸਕ�ੀਨ
ਿਵਕਲਪ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ

ਿਕਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮੀਿਟੰ ਗ ਤ� ਿਕਵ� ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੋ ਕ� ਨੂੰ
ਚੈਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਸਕ�ੀਨ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ

(https://www.youtube.com/watch?v=DFcsWL ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ
nFZwo&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77
fKDzSXe&index=32)
ਵੇਿਟੰ ਗ ਰੂਮ

(https://www.youtube.com/watch?v=ySas2Rg
i6yA&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77fK
DzSXe&index=35)
ਮੀਿਟੰ ਗ ਪਾਸਵਰਡ “ਚਾਲੂ" ਯੋਗ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਇਕ ਵਾਧੂ ਪਰਤ

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ "ਵੇਿਟੰ ਗ ਰੂਮ" ਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼
ਕਰਨਾ

ਜ਼ੂਮ ਿਵੱ ਚ ਮੀਿਟੰ ਗ ਪਾਸਵਰਡ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ�

(https://www.youtube.com/watch?v=t6W3XZ2
KAqo&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77f
KDzSXe&index=36)

ਕਰੀਏ

ਜ਼ੂਮ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ

ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ

(https://www.youtube.com/watch?v=fhZk1tUtt
o8&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77fKD
zSXe&index=37)
ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਵਰਤ�

ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਨ, ਵੇਿਟੰ ਗ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸਮਰੱ ਥ

ਕਰਨ, ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ� ਨੂੰ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਧਾਉਣ
(https://www.youtube.com/watch?v=6JbDfXIE
lT0&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77fKD ਲਈ ਕੁਝ ਿਵਕਲਪ� ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
zSXe&index=39)
ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ�ਬੰਧਨ

ਿਸੱ ਖੋ ਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣਾ, ਭੂਿਮਕਾਵ� ਿਨਰਧਾਰਤ
(https://www.youtube.com/watch?v=YUnCzhI
IsJM&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77fK ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ�
DzSXe&index=17)
ਜ਼ੂਮ ਫੋਨ ਐਪ ਦੀ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

(https://www.youtube.com/watch?v=bjmteMb
TiQ&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77fKD
zSXe&index=21)

ਸੰ ਪਰਕ� ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦੀ
ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟੌਪ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਫੋਨ ਐਪ ਦੀ
ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਿਸੱ ਖੋ

ਜ਼ੂਮ ਫੋਨ: ਨਵ� ਖਾਤੇ ਦਾ ਸੈਟਅਪ

(https://www.youtube.com/watch?v=qMmwyNwDFs&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl7
7fKDzSXe&index=22)

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸੈਿਟੰ ਗਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੂਮ
ਫੋਨ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅੰ ਿਤਕਾ
ਯੂਤੁਬੇ ਵੀਿਡਓ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ:

ਪਿਹਲ� ਸਟੈਪ:
"ਸੈਿਟੰ ਗਜ਼"
("Settings") ਬਟਨ
'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ

ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ:
"ਸੁਬਤੀਤਲੇ ਸ/CC"
(“Subtitles/CC”)
'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ

ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ:
"ਆਟੋ-ਅਨੁਵਾਦ"
(“Autotranslate”) 'ਤੇ
ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ

ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ:
ਆਪਣੀ ਲੋ ੜ�ਦੀ
ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ

ਸੁਰਖੀਆਂ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਹਨ!
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