
ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਸੁਵਵਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਵੱਚ ਅਸਾਨ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਦੱਤੇ ਦਲੰਕ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਦਆ,ਂ ਔਨਲਾਈਨ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ ਦਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ 
ਜਾਵੋਗੇ।

ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਤਆਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਵੀ 
ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਰਦਹੰਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀਡੀਓ 
ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ

ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੇਖੋ

ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਡਵਾਈਸ, ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ, ਜਾ ਂਵੈਬਕੈਮ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ  
(ਜੋ ਅਕਸਰ ਲੈਪਟਾਪ ਦਵੱਚ ਬਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਵਾਲਾ ਕੰਦਪਉਟਰ।

ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਇਟੰਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (ਵਾਇਰਡ, Wi-Fi ਜਾ ਂਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ)। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਨਜੀ, ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ ਖੇਤਰ, ਦਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ 
ਅਨੁਭਵ ਲਈ Chrome, 
Safari, ਜਾ ਂEdge ਦਾ 
ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਵਰਤੋ।

Google Chrome
Windows, Android, 
MacOS

Apple Safari  
MacOS, iOS,  
iPadOS

Microsoft Edge
Windows

 

ਇੱਥੇ ਜਾਓ:

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਮਲੁਾਕਾਤ ਵਵਚੱ ਵਕਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਵੋਾ?ਂ

 



ਮਨੈੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ

ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਵੱਸਆ ਆਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ?ਂ

https://wales.nhs.attendanywhere.com/troubleshooting ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੀ ਇਹ ਸੁਰੱਵਖਅਤ / ਗੁਪਤ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਨੱਜੀ ਵੀਡੀਓ 
ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਜੱਸ ਦਵੱਚ ਦਸਰਫ ਪ੍ਰਮਾਦਣਤ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

ਕਾਲਾ ਂਨੂੰ ਦਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਵਕਨ੍ਾ ਂ
ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸੁਝਾਅ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂWi-Fi 
ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ।

ਮੇਰਾ ਵਕੰਨਾ ਇਟੰਰਨੈਟ ਡੇਟਾ ਖਰਚ 
ਹੋਵੇਗਾ?

ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਕਸੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 
Skype® ਜਾ ਂFaceTime® ਦਜਹਾ ਡੇਟਾ 
ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵਕਵੇਂ ਕਰਾ?ਂ

Test call

ਆਪਣਾ ਵੈੱਬ ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਖੋਲੋ੍ ਅਤੇ ਪਤਾ ਪੱਟੀ 
(ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ) ਦਵੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੈੱਬ 
ਪਤਾ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

ਦਤਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ 
ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਦਲੱਕ ਕਰੋ।

ਸੁਝਾਅ! ਆਪਣੇ ਸੈਟਅਪ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾ ਂਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਾਲ 
ਕਰੋ।

ਦਸਸਟਮ ਇਹ ਜਾਚਂ ਕਰੇਗਾ ਦਕ ਤੁਸੀਂ 
ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਤਆਰ ਹੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ 
(ਇਟੰਰਨੈਟ, ਸਪੀਕਰ, ਮਾਈਕੋ੍ਫੋਨ, ਅਤੇ 
ਵੀਡੀਓ)।

ਜੇ ਪੁੱਦਿਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ 
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕੋ੍ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਗਆ ਦਦਓ।

ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਦਨਯਮ ਅਤੇ 
ਸਰਤਾ ਂ ਨਾਲ ਸਦਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਕਸ 
‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਦਨਸਾਨ ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਕਾਲ ਸੁਰੂ ਕਰੋ।

ਕਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ ‘ਤੇ 
ਕਦਲੱਕ ਕਰੋ।

ਸੁਝਾਅ! ਰੀਫ੍ੈਸ ‘ਤੇ ਕਦਲੱਕ ਕਰਕੇ ਕਾਲ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਕਈ ਸਮੱਦਸਆਵਾ ਂਨੂੰ 
ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Start video call

End Refresh

ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੈੱਬ ਪਤੇ ਲਈ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ

https://wales.nhs.attendanywhere.com/troubleshooting
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