ਇਹ ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਵਾਾਂ ਕ੍ਰੋਮਬੁਕ ਹੈ
ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਗਾਈਡ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਵਾਾਂ ਕ੍ਰੋਮਬੁਕ ਸੈੈੱਟ ਅਪ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਪਵਹਲੇ ਕਦੀਂ ਕ੍ਰੋਮਬੁਕ ਨਹੀਂ ਵਰਵਤਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਵਡਜੀਟਲ ਚੈਮਪੀਅਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈੈੱਟ ਅਪ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਕੁ ਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਵੱਚ ਵੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
● ਵੀਡੀਓ ਕਾਵਲੂੰਗ ਸੈੈੱਟ-ਅਪ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁ ਸੀਂ ਵਮਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਵਵੱਚ ਰਵਹ ਸਕੋ।
● ਸੌਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਵੱਚ
● ਖਬਰਾਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜਦਾ ਮਾਮਵਲਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਵੱਚ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਕ੍ਰੋਮਬੁਕ ਅਤੇ ਇੂੰਟਰਨੈ ਟ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂੰਤਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਰਾਪਤ
ਕਰੋ start.connecting.scot

ਤੁ ਹਾਡਾ ਕ੍ਰੋਮਬੁਕ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੈੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕਦਮ 1
ਪਵਹਲਾਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਨ ਕਰੋ।
ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁ ਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਾਂ ਹੋਇਆਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਵੀ ਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਜੂੰਤਰ ਸੈੈੱਟ ਅਪ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਦਮ 2
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ‘ਲੈ ਟਸ ਗੋ’ ਦਬਾਓ।

ਕਦਮ 3
ਇੱਕ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨੈ ਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਨੈ ਕਟ ਕਰੋ ਵਫਰ ‘ਨੈ ਕਸਟ’ ਉੈੱਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ।
ਨੈ ਟਵਰਕ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦਾ ਨਾਾਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕ੍ਰੋਮਬੁਕ ਨਾਲ ਵਮਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਡੱਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੇ ਬਲ ਉੈੱਤੇ ਹੋਏਗਾ।

ਕਦਮ 4
ਗਗਲ ਦੇ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ।
‘ਐਕਸੈਪਟ ਐਂਡ ਕਲਟੀਨਯ’ ਕਵਲਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 5
ਆਪਣੇ ਗਗਲ ਅਕਾਉਂਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਓ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਗਲ ਅਕਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ‘ਮੋਰ ਐਕਸ਼ਨਸ’ ਉੈੱਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਫਰ ‘ਕ੍ਰੀਏਟ ਅਕਾਉਂਟ’ ਉੈੱਤੇ।

ਕਦਮ 6
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਏਗਾ:
ਤੁ ਹਾਡਾ ਪਵਹਲਾ ਨਾਾਂ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਨਾਾਂ
‘ਨੈ ਕਸਟ’ ਉੈੱਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 7
ਵਫਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਏਗਾ:
ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ
ਵਲੂੰਗ
‘ਨੈ ਕਸਟ’ ਉੈੱਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 8
ਵਫਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਅਡਰੈੈੱਸ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਏਗਾ।
ਵਜਹੜਾ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਸੂੰਦ ਹੈ ਚੁਣੋ ਜਾਾਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਾਂ ਬਣਾਓ।
ਆਪਣੇ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਲਈ ਇਸ ਈਮੇਲ ਅਡਰੈੈੱਸ ਨੂੰ ਵਲਖ ਕੇ ਰਖਣਾ ਯਾਦ ਰਖੋ।
ਵਫਰ ‘ਨੈ ਕਸਟ’ ਉੈੱਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 9
ਇੱਕ ਮਜ਼ਬਤ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬਤ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:
● ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰਵੱ ਖਅਤ ਰੱਖਣ ਵਵੱਚ
● ਤੁ ਹਾਡੀ ਈਮੇਲਾਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਾਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਵਵੱਚ
● ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ ਵਵੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਨ ਵਵੱਚ
ਕੋਈ ਇਹੋ ਵਜਹਾ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾ ਬਣਾਓ ਵਜਸਦਾ ਅੂੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਏ।
ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਾਂ, ਵਚੂੰਨ੍ ਅਤੇ ਸੂੰਵਖਆਵਾਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਵਰਡਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵਜਵੇਂ 123456।
ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਯਜ਼ਰ ਪਾਸਵਰਡ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਅੱਖਰ ਲੂੰਬਾ ਹੋਏ।
ਵਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ‘ਫੁ ੱਟਬਾਲ’।
ਆਪਣੇ ਨਾਾਂ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਵਉਤਪਤ ਸ਼ਬਦ, ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਸਦੱਸ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਪਾਲਤ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
ਨਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਨੂੰਬਰਾਾਂ, ਪਤੇ ਜਾਾਂ ਜਨਮ ਤਰੀਕਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।”
‘ਨੈ ਕਸਟ’ ਉੈੱਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 10
ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਤੁ ਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈੈੱਟ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜੇ
ਤੁ ਸੀਂ ਭੁ ੱਲ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਸਫੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਓ (ਟੱਚਪੈਡ ਉੈੱਤੇ 2 ਉੂੰਗਲਾਾਂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵਖਸਕਾਓ। ਸਕਰੀਨ ਉਸ
ਪਾਸੇ ਵਹਲਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਪਾਸੇ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਉੂੰਗਲਾਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ)। ‘ਸਵਕਪ’ ਉੈੱਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 11
ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ!
ਕੋਈ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ‘ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਖੋ’ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਵਵਕਲਪ।

ਕਦਮ 12
ਗਗਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਇੱਕ ਥਾਾਂ ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ:
● ਐਪਸ – ਸੱਮਗਰੀਆਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਨਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਵਕੂੰਗ ਵਰਗੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ
ਬਣਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।
● ਖੇਡਾਾਂ
● ਵਫਲਮਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਲਓ
● ਈ-ਵਕਤਾਬਾਾਂ
‘ਮੋਰ’ ਉੈੱਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ।
ਵਫਰ ‘ਐਕਸੈਪਟ’ ਉੈੱਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 13
ਗਗਲ ਅਸੀਸਟੈਂਟ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਤੁ ਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਲਸਟ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਵੀਂਆ ਖਬਰਾਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਵਰਗੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਕਰਨਾ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਗਗਲ ਅਸੀਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ:
‘ਟਰਨ ਆਨ’ ਉੈੱਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ।
ਅਗਲੀ ਸਕਰੀਨ ਉੈੱਤੇ, ‘ਕਨਟੀਨਯ’ ਕਵਲਕ ਕਰੋ।
ਵਫਰ ਅਗਲੀ ਸਕਰੀਨ ਉੈੱਤੇ ‘ਟਰਨ ਆਫ਼’ ਕਵਲਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 14
ਤੁ ਸੀਂ ਇੂੰਟਰਨੈ ੈੱਟ ਦੀਆਾਂ ਸੁਵਵਧਾਵਾਾਂ ਵਰਤਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋ।
ਗਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਉੈੱਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ।
ਗਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਇੱਕ ‘ਵੈਬ ਬਰਾਉਜ਼ਰ’ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਵਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇੂੰਟਰਨੈ ੈੱਟ ਉੈੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਸੁਰਵੱ ਖਅਤ ਰਵਹਣਾ
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪਰਣ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵਕ ਆਨਲਾਈਨ ਉੈੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਖਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੁ ਝ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁ ਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਣਗੀਆਾਂ:
● ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਜਾਾਂ ਡੈਵਬਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਵਆਾਂ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵਦਖਾਇਆ
ਵਗਆ ਹੋਏ ਵਕ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
● ਆਪਣੀ ਵਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜਵੇਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪਤਾ ਐਸੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ। ਵਜਹੜੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
● ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਪਾਰਵਰਡ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀਆਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਇਹ ਵਕਸੇ ਨੂੰ
ਵਦਓਗੇ ਤਾਾਂ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
● ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ਕ ਹੈ ਤਾਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਵਡਜੀਟਲ ਚੈਮਪੀਅਨ
ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
● ਜੋ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਾਂ ਫੋਟੋਆਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੈੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੱਕੋ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕਾਰਡ ਛੱਡ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁ ਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉੈੱਤੇ ਕੀ ਪਾਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
● ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਆਵਗਆ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਕਦੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂੰਤਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਰਾਪਤ
ਕਰੋ start.connecting.scot

