
 

ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਦਦਸ਼ਾ-ਦਿਰਦੇਸ਼—ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ ਔਿਲਾਈਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 

ਔਿਲਾਈਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ—ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ  
• ਸਾਨ ੂੰ  ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ  ਸਾਡੀਆ ਂਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਿਸ਼ਾਪਾਂ ਕਵਚੋਂ ਇੱਿ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ।  
• ਅਸੀਂ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰ ੇਨ ੂੰ  ਸੌਖਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸ ੇਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿੌਾ ਦਣੇ ਲਈ ਪ ਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵਾਂਗੇ। 
• ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਰਿਸ਼ਾਪਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਲੀਿੀਆਂ ਹਨ। 
• ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਿਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਾਂਗੇ—ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਨੀਚੇ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਿ  
• ਟੀਮਜ਼ ਨਾਲ ਿਨੈੁਿਟ ਿਰਨ ਲਈ ਿੂੰ ਕਪਊਟਰ (ਲੈਪਟੌਪ ਜਾਂ ਡੈਸਿਟੌਪ), ਟੈਬਲਟ ਜਾਂ ਫੋਨ 

o ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੂੰ ਕਪਊਟਰ (ਲੈਪਟੌਪ ਜਾਂ ਡੈਸਿਟੌਪ) ਰਾਹੀਂ ਿੁਨੈਿਟ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਈੋ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ 
ਜਾਂ ਐਮਐਸ ਟੀਮਜ਼ ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ ਵਰਤ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

o ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਬਲਟ ਜਾਂ ਫਨੋ ਰਾਹੀਂ ਿੁਨੈਿਟ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਕਡਵਾਇਸ ਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰ 
ਤੋਂ ਐਮਐਸ ਟੀਮਜ਼ ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵਗੇੀ  

• ਆਡੀਓ ਸਣੁਨ ਵਾਸਤੇ ਈਅਰ ਬਡਜ਼ ਜਾਂ ਸਪੀਿਰ  
• ਗੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਹੈੈੱਡਸੈੈੱਟ ਜਾਂ ਮਾਈਿਰੋਫਨੋ  
• ਕਦਸਣ ਲਈ ਿੈਮਰਾ (ਔਪਸ਼ਨਲ)  

ਮੀਦਟਿੰ ਗ ਦਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿਰਦੇਸ਼  
ਔਨਲਾਈਨ ਵਰਿਸ਼ਾਪ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ; ਪਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨ ਕਵਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 
ਿੁੱ ਝ ਅਸਾਨ ਨੁਿਤ ੇਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕ ੁੱ ਝ ਦਮਿੰ ਟ ਪਦਹਲਾਂ ਲੌਗ-ਇਿ ਕਰ,ੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਚਰਚਾ ਿਰਨ 
ਲਈ ਬਹੁਤ ਿੁੱ ਝ  ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੀਕਟੂੰਗ ਤੁਰੂੰਤ ਸ਼ਰੁ  ਹੋ ਜਾਵ।ੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਿਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਵਾਿਫ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਟੈਸਟ ਿਰਨ ਲਈ ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਿ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਮਿੰ ਟ ਪਦਹਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਵੋੋ। 

 

ਲੈਪਟਪੌ ਜਾਂ ਕਿੰ ਦਪਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ (ਦਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ )  

• ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ (invite) ਕਵਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਲੂੰ ਿ ਤ ੇਿਕਲੱਿ ਿਰੋ।  



• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਟੌਪ ਜਾਂ ਿੂੰ ਕਪਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਾਈਿਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਿਰਨ 
ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਐਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਹ ਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ( ਕਮਸਾਲ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵੀਡੀਓ ਫੂੰਿਸ਼ਨ 
ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ)। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਕਟੂੰਗ ਕਵਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹ ੈਜਾਂ ਟੀਮਜ਼ ਐਪ 
ਰਾਹੀਂ।  

 

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਤੋਂ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੈਕਟੂੰਗਾਂ ਚਣੁਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

 

 

 

 

 



• ਕਡਵਾਇਸਜ਼ ਲਈ ਕਵਕਜਟ (widget) ਕਵਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਿ ਮੈਨਯ  ਕਦਸੇਗਾ, ਕਜੱਥ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪੀਿਰ, ਮਾਈਿਰੋਫੋਨ 
ਅਤੇ ਿੈਮਰਾ ਸਰੋਤ ਕਸਲੈਿਟ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ।  

  
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਡੀਓ ਜੌਇਨ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਡੀਓ ਕਸਲੈਿਟ ਿਰੋ। 

 

• ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਭਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟੀਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਫਨੋ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ਅਲ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲ-ਇਨ ਕਸਲੈਿਟ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ-ਪਤਰ ਕਵਚ ਕਦੱਤੇ ਨੂੰ ਬਰ ਤੇ ਿਾਲ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ; ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਾਨਫਰੂੰਸ ਆਈ ਡੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੱਦਾਪਤਰ ਕਵਚ 
ਕਦਤਾ ਕਗਆ ਇਿ ਕਵਲੱਖਣ ਨੂੰ ਬਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਿਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੋਿ ਦਮਊਟ 
ਕਰਿਾ ਯਾਦ ਰੁੱ ਖੋ।  



 

• ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਕਟੂੰਗ ਕਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿੁੱ ਝ ਪਲ ‘ਲੌਬੀ’ ਕਵਚ ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਿਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਿ 
ਮੀਕਟੂੰਗ ਸੂੰਚਾਲਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਦਰ ਆਉਣ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ।  ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੈੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਮੀਕਟੂੰਗ ਕਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋ 
ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰੀਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਦਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਕਜਵੇਂ ਨੀਚ ੇਕਦਤਾ ਕਗਆ) ਕਦਸਗੇੀ--ਤੁਹਾਡੇ 
ਿੂੰ ਕਪਊਟਰ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਮੁਤਾਬਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਵੀਡੀਓ ਨਾ 
ਕਦਸੇ। । 

 

ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਵਾਇਸ (ਸਮਾਰਟ ਫੋਿ ਜਾਂ ਟਬੈਲਟ) ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋਾ 

• ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ ਕਵਚ ਕਦੱਤੇ ਕਲੂੰ ਿ ਤੇ ਿਕਲਿ ਿਰੋ। 
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਬੋਾਈਲ ਕਡਵਾਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹ ੋਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ, ਗ ਗਲ ਪਲੇਅ ਜਾਂ ਕਜੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 

ਆਪਣ ੇਐਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੋਂ, ਮਾਈਿਰਸੋੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਰੀ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੈ। ਇਵੈਂਟ 
ਕਲੂੰ ਿ ਤ ੇਿਕਲੱਿ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਨ ੂੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

o ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਐਪ ਨ ੂੰ  ਇੂੰ ਸਟਾਲ ਿਰਨ ਬਾਰ ੇਕਵਚਾਰ ਿਰ ੋਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲੋਂ ਿੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਛੁੱ ਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। 
o ਐਪਲ ਕਡਵਾਇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਟੀਮਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ iOS 11 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤ ੇ

ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੂੰਸਟਾਲ ਹਵੋੇ।   



ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਤੁਸੀਂ ‘ਗੈਸਟ’ ਵਜੋਂ ਮੀਕਟੂੰਗ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿੋਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਿਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ 
ਅਿਾਊਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਿਰਿੇ ਅਿਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। Live Q&A ਕਲੂੰ ਿ ਨ ੂੰ  ਫੌਲੋ 
ਿਰਦੇ ਵਿਤ ਿਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹੇਠਾਂ ਕਦਸ ਰਹੇ ਵਰਗਾ ਿਈੋ ਐਰਰ ਮੈਸੇਜ ਕਦਸੇਗਾ। ਿਵੇਲ ਓਿੇ ਿਕਲਿ ਿਰ ਕਦਓ ਅਤ ੇ

ਕਫਰ ਮਾਈਿਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਐਪ ਸਟੋਰ ਕਵਚ ਜਾਓ।  

• ਆਪਣ ੇਮੋਬਾਈਲ ਕਡਵਾਇਸ ਤੋਂ ਟੀਮਜ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਕਗਆਤ ਰ ਪ ਕਵੱਚ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ‘ਜਇੌਨ ਐਜ਼ ਗੈਸਟ’ 
ਬਟਨ ਿਕਲੱਿ ਿਰੋ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਵਿਤ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲੋਂ ਨਾਂ ਪੁੱ ਛਗੇਾ। ਇਹ ਯ ਜ਼ਰਨੇਮ ਹੈ ਅਤ ੇ ਤਸੁੀਂ ਿੁੱ ਝ ਵੀ ਚੁਣ 
ਸਿਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡ ੇਯ ਜ਼ਰਨੇਮ ਕਵਚ ਿੋਈ ਅਨੁਕਚਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ  

 

• ਆਪਣ ੇਮੋਬਾਈਲ ਕਡਵਾਇਸ ਤੋਂ ਮੀਕਟੂੰਗ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਸਿਰੀਨ ਇਸ ਤਰਾਂ 
ਕਦਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ)  

 

ਮੀਦਟਿੰ ਗ ਦਾ ਸਲੀਕਾ 
• ਮੀਕਟੂੰਗ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤਸੁੀਂ ਅਕਜਹੀ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਜੱਥ ੇਸ਼ਰੋ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ 

ਜਾਂ ਿੁੱ ਝ ਅਕਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਧਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਲਜਾਏ ।  



• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਕਟੂੰਗ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਿਰੋਫਨੋ ਕਮਊਟ ਜ਼ਰ ਰ ਿਰ ਕਦਓ।  

 

• ਮੀਕਟੂੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਵ ੋਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਕਮਊਟ ਿਰਿ ੇਰੱਖੋ।  
o ਕਜਹੜੇ ਮਾਈਿਰੋਫੋਨ ਕਮਊਟ ਨਾ ਿੀਤੇ ਗਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੀਕਟੂੰਗ ਸੂੰਚਾਲਿ ਕਮਊਟ ਿਰੇਗਾ/ਿਰੇਗੀ।  

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਊਸ ਹੱਥ ਖੜਹਾ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਫੂੰ ਿਸ਼ਨ ( ਨੀਚੇ ਲਾਲ ਡੱਬੇ ਕਵਚ ਦਰਸਾਇਆ 
ਕਗਆ ਕਚੂੰਨਹ ) ਤੇ ਕਲਜਾਓ। 
 

 
 

• ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਔਪਸ਼ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਹੱਥ ਖੜਹਾ ਿਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਤ ੇਿਕਲੱਿ ਿਰ।ੋ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਿਰਨ 
ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਤੇ ਿਕਲਿ ਿਰ।ੋ 
 

 
 

• ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜਹਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੀਕਟੂੰਗ ਸੂੰਚਾਲਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਮਤੁਾਬਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਲੁਾਏਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 
ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਿ ਨਾ ਬਲੋੋ। ਕਜਸ ਤਰਤੀਬ ਕਵਚ ਹੱਥ ਖੜਹੇ ਿੀਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ 
ਤਰਤੀਬ ਕਵਚ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ ਰੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਾਂਗੇ। 

o ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ  ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਸੈਿਸ਼ਨ ਕਵਚ ਜਾ ਿੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਿਾਮੈਂਟ ਦੇ 
ਸਿਦੇ ਹੋ। 

o ਅਸੀਂ ਚਟੈ ਸੈਿਸ਼ਨ ਕਵਚੋਂ ਸਾਰੇ ਿਾਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। 
o ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਿਰ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਿਰੋਫਨੋ ਦੁਬਾਰਾ ਬੂੰਦ ਿਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ਅਤੇ ਹੱਥ 

ਦੇ ਕਨਸ਼ਾਨ ਨ ੂੰ  ਦਬੁਾਰਾ ਿਕਲੱਿ ਿਰਿੇ ਹੱਥ ਨੀਚ ੇਿਰ ਲਓ।  
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਨੈਿਸ਼ਨ ਕਵਚ ਿੋਈ ਸਮੱਕਸਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬੂੰਦ ਿਰਿ ੇਦੇਖੋ।  



ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਦਦਸ਼ਾ-ਦਿਰਦੇਸ਼  
• ਮੀਕਟੂੰਗ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਕਰਆ ਂਪਰਤੀ ਸਕਤਿਾਰ ਕਦਖਾਓ;  
• ਹਰ ਤਰਾਂ ਦ ੇਕਵਚਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਖੁਲਹੇ  ਮਨ ਨਾਲ ਸਣੁੋ;  
• ਸਥਾਪਤ ਪਰਕਿਕਰਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੂੰ ਕਦਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਿਰੋ;  
• ਸਭ ਨ ੂੰ  ਬਲੋਣ ਦਾ ਮਿੌਾ ਕਦਓ;  
• ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਬਨਾਂ ਟੋਿਾ-ਟਾਿੀ ਦੇ ਬਲੋਣ ਕਦਓ;  
• ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ;  
• ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਕਤਿਾਰ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਰ ਵਰਤੋ;  


