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ਬਜ਼ੁ ਰਗਾਂ ਲਈ ਸਕਾਈਪ (SKYPE)
ਸਕਾਈਪ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ, 50 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿੇਲ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਾਈਪ-ਟੂ-ਸਕਾਈਪ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਂੈਸਮਸੰਗ ਲਈ ਿ਼ੁ ਫ਼ਤ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਕ ਸਕਾਈਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਮਕਵਂੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ 
ਵਰਤਂੋ ਮਕਵਂੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਵਂੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 1
ਸਕਾਈਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਾਈਪ ਦਾ ਖਾਸ ਸੰਸਕਰਨ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਡਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਕ ਸਕਾਈਪ ਨੰੂ, ਆਈਪੈਿ (iPad), ਐਂਿਰੋਇਿ (Android) 
ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਕੰਡਪਊਟਰ ਤੇ ਸੈਟ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ, ਡਕਉਕਂਡਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਛੋਟੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਅਵਾਜ ਓਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਡਧਆਨ ਡਦਓ: ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮਂੇ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਡਕ 
ਇਸ ਡਵੱਚ ਵੀਿੀਓ ਅਤੇ ਮਾਈਕੋ੍ਫੋਨ 
ਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰਨ ਲਈ:

ਲੈਪਟੌਪ/ਡੈਸਕਟੌਪ ਕੰਮਪਊਟਰ
ਇਹਨਾਂ ਡਵੱਚਂੋ ਡਕਸੇ ਇੱਕ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲੱਕ ਕਰੋ: 
• ਡਵੰਕਿੋਜ (Windows) ਲਈ ਸਕਾਈਪ 
• ਮੈਕ (Mac) ਲਈ ਸਕਾਈਪ

ਡੌ੍ਪ ਡਾਊਨ ਸੂਚੀ ਮਵੱਚਂੋ ਉਹ ਕੰਮਪਊਟਰ ਮਸਸਟਿ 
ਚ਼ੁ ਣੋ, ਜੋ ਤ਼ੁ ਸੀ ਂਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ।

https://www.skype.com/en/get-skype/
https://www.skype.com/en/get-skype/
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ਬਜ਼ੁ ਰਗਾਂ ਲਈ ਸਕਾਈਪ (SKYPE)

ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰਨ ਲਈ:

ਿੋਬਾਈਲ ਫੋਨ
(ਐਂਿਰੋਇਿ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ (iPhone))  
ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲੱਕ ਕਰੋ:
ਿੋਬਾਈਲ ਲਈ ਸਕਾਈਪ

ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਮੋਬਾਈਲ ਡਸਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ 
ਮੁਤਾਬਕ ਐਪ ਸਟੋਰ ਚੁਣੋ: ਐਂਿਰੋਇਿ, ਗੂਗਲ ਪਲੇ 
(Google Play) ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਆਈਫੋਨ ਐਪ ਸਟੋਰ 
(App Store) ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਟੈਬਲੇਟ
(ਆਈਪੈਿ ਅਤੇ ਐਂਿਰੋਇਿ) 
ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲੱਕ ਕਰੋ:
ਟੈਬਲੇਟ ਲਈ ਸਕਾਈਪ

ਿੌ੍ਪ ਿਾਊਨ ਸੂਚੀ ਡਵੱਚਂੋ ਉਸ ਟੈਬਲੇਟ 
ਡਸਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਕਾਰ ਚੁਣੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ 
ਹੈ।

https://www.skype.com/en/get-skype/skype-for-mobile/
https://www.skype.com/en/features/tablet-skype/
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ਪੜਾਅ 2
ਸਕਾਈਪ ਲਈ ਇੱਕ ਿ਼ੁ ਫ਼ਤ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ

ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਿੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਐਪ ਿਾਊਨਲੋਿ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਦਂੋ 
ਤੁਹਾਿਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਈਪ ਲਈ ਨਵਾਂ 
ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲੱਕ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਿ਼ੁ ਫ਼ਤ 
ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ

ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸਕਾਈਪ ਖਾਤੇ ਵਾਸਤੇ 
ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ “ਨਵਾਂ ਈਿੇਲ ਪਤਾ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ” (“Get a new email address”) ਤੇ 
ਕਡਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫੋਨ 
ਨੰਬਰ ਦਾ ਡਵਕਲਪ ਚੁਣੋ।

ਅਗਲੀਆਂ ਸਕ੍ੀਨਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਉਮਰ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਥਾਂ ਡਜਹੀ ਡਨੱਜੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਣਗੀਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ ਅਤੇ 
ਲਗਾਤਾਰ ਕਡਲੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਓ।

ਅਡਜਹੇ ਪਾਸਵਰਿ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਡਨੱਜੀ 
ਅਤੇ ਬੇਜੋੜ ਹੋਵੇ। ਅਡਜਹਾ ਕੁਝ ਚੁਣਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਡਜਸਦਾ 
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਕਾਈਪ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਵਰਤਂੋਕਾਰ (ਯੂਜਰ) ਨੰੂ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਕ ਅਸਲੀ ਖਾਤਾ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ 
ਸ਼ਬਦ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕ੍ੀਨ ਤੇ 
ਪ੍ਦਰਡਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੇ

ਹਨ। ਇਸਨੰੂ CAPTCHA (ਕੈਪਚਾ) ਆਡਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਪੂ ਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ CAPTCHA ਕੋ ਿ 
ਮੰਡਗਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਲਖੋ ਅਤੇ “ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ” (“Create Account”) ਤੇ ਕਡਲੱ ਕ ਕਰੋ।

ਹੁ ਣ ਤੁ ਹਾਿਾ ਚਾਲੂ ਸਕਾਈਪ ਖਾਤਾ ਹੈ।

ਸਕਾਈਪ ਦੀਆ ਂ ਡਨੱ ਜਤਾ ਅਤ ੇ ਸੁ ਰੱਡਖਆ ਸਬਧੰੀ ਡਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾ ਂਬਾਰ ੇ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਡਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ ਇਥੇੱ ਜਾਓ। 
https://support.skype.com/en/skype/all/privacy-security/privacy-settings/

https://signup.live.com/signup?lcid=1033&wa=wsignin1.0&rpsnv=13&ct=1601905064&rver=7.1.6819.0&wp=MBI_SSL&wreply=https%3a%2f%2flw.skype.com%2flogin%2foauth%2fproxy%3fform%3dmicrosoft_registration%26fl%3dphone2&lc=1033&id=293290&mkt=en-US&psi=skype&lw=1&cobrand
https://support.skype.com/en/skype/all/privacy-security/privacy-settings/
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ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕਾਈਪ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ 
ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤੇ ਲਈ 
ਡਕਵਂੇ ਰਡਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਪਡਹਲਾਂ ਤਂੋ ਹੀ ਸਕਾਈਪ ਜਾਂ ਮਾਈਕੋ੍ਸੌਫਟ 
(Microsoft) ਖਾਤਾ ਹੈ:

1  ਸਕਾਈਪ ਖੋ੍ਲੋ ਅਤੇ ਸਕਾਈਪ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਡਲੱਕ 
ਕਰੋ।

2  ਆਪਣਾ ਸਕਾਈਪ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 
“ਅਗਲਾ” (“Next”) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

3  ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੀਰ 
ਚੁਣੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰ ਡਲਆ ਹੈ।

ਮਿਆਨ ਮਦਓ: ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰ ਲਂੈਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕਾਈਪ 
ਤੁਹਾਿੀ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਈਪ 
ਬੰਦ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਖਾਤਾ ਸੈਡਟੰਗਾਂ ਯਾਦ 
ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਕਾਈਪ ਵਰਤਂੋਕਾਰ ਨਾਮ (ਯੂਜਰਨੇਮ) ਅਤੇ 
ਪਾਸਵਰਿ ਲਈ, ਅਡਜਹਾ ਵਰਤਂੋਕਾਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਸੋਚੋ, ਡਜਸਨੰੂ 
ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਆਪਣਾ ਵਰਤਂੋਕਾਰ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ 
ਕਲੱਬ ਮਂੈਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਡਤਆਰ ਰਡਹਣ।

ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕਾਈਪ ਵਰਤਂੋਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਵੋ, 
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਮਂੈਬਰਾਂ ਤਂੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਂੋਕਾਰ 
ਨਾਮ ਮੰਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਡਵੱਚ “ਸੰਪਰਕ” 
(“Contacts”) ਆਈਕਨ ਤੇ, ਡਫਰ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ 

ਕੋਨੇ ਡਵੱਚ “ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰੋ” (“Add Contact”) ਤੇ ਕਡਲੱਕ 
ਕਰਕੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੜਾਅ 3
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ਗਰ਼ੁ ੱ ਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਗਰੱੁਪ ਚੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ 
ਗਰੱੁਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਗਰੱੁਪ 
ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਈ ਵਰਤਂੋਕਾਰਾਂ ਡਵਚਕਾਰ 
‘ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲਾਂ’ (‘conference 
calls’) ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ: ਤੁਹਾਿੇ ਕਲੱਬ ਮਂੈਬਰ)।

ਸਕਾਈਪ ਡਵੰਕਿੋ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਪਰਕ 
ਸੂਚੀ ਡਵੱਚਂੋ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਂੋਕਾਰਾਂ ਡਵੱਚਂੋ ਇੱਕ 
ਤੇ ਕਡਲੱਕ ਕਰੋ, ਡਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਗਰੱੁਪ ਡਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਡਫਰ 
ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਡਵੱਚ ਸਡਥਤ, “ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਸ਼ਾਿਲ ਕਰੋ” (“Add people”) ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਡਵੱਚਂੋ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਚੁਣੋ, 
ਡਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ 
ਅਤੇ ‘ਚ਼ੁ ਣੋ’ (‘Select’) ਤੇ ਕਡਲੱਕ ਕਰੋ।

ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਰਤਂੋਕਾਰ, ਸਕ੍ੀਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 
“ਇਸ ਗਰ਼ੁ ੱ ਪ ਮਵੱਚ ਲੋਕ” (“People in 
this group”) ਖਾਨੇ ਤੇ ਡਦਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। 
ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ 
ਲਵੋ, ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸ਼ਾਿਲ ਕਰੋ’ 
(‘Add’) ਤੇ ਕਡਲੱਕ ਕਰੋ।

ਪੜਾਅ 4
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ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਮਵੱਚ ਗਰ਼ੁ ੱ ਪ ਸ਼ੁ ਰੱਮਖਅਤ ਕਰਨਾ

ਗਰੱੁਪ ਚੈਟ ਡਵੰਕਿੋ ਤੇ “ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੰੂ ਗਰੱੁਪ ਡਵੱਚ 
ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਕਰੋ” (“Save group in 
Contacts”) ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਡਲੱਕ ਕਰੋ।

ਗਰੱੁਪ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 
‘ਠੀਕ ਹੈ’ (‘OK’) ਤੇ ਕਡਲੱਕ ਕਰੋ।

ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਡਵੱਚ ਨਵਾਂ ਗਰੱੁਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕ੍ੀਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗਰੱੁਪ ਦਾ 
ਨਾਮ ਵੀ ਅੱਪਿੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੜਾਅ 4 ਜਾਰੀ...
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ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਪ੍ਕਾਰ ਚ਼ੁ ਣੋ
ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਪਡਹਲੀ ਸਕਾਈਪ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਤਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। 

ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਂੈਬਰ/ਗਰੱੁਪ ਨਾਮ ਤੇ ਕਡਲੱਕ ਕਰਕੇ, 
ਕਲੱਬ ਮਂੈਬਰ ਜਾਂ ਨਵਂੇ ਬਣਾਏ ਗਰੱੁਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 

ਡਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬਟਨ ਦੇਖੋਗੇ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਡਕਸ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 
ਡਵਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ੍ਣੇ-ਸਾਮ੍ਣੇ ਗੱਲ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਿੀਓ ਬਟਨ ਤੇ ਕਡਲੱਕ 
ਕਰੋ।

 ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਕੈਮ ਦੇ ਡਬਨਾਂ ਕਾਲ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬਟਨ ਤੇ ਕਡਲੱਕ ਕਰੋ।

ਜਦਂੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਹੇਠਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਡਵੱਚ, ਹੋਰ ਮਂੈਬਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਕ੍ੀਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿਾ 
ਖੁਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਡਜਹਾ ਸਕਵੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਤ਼ੁ ਸੀ ਂਜ਼ੁ ੜ ਗਏ ਹੋ। ਹ਼ੁ ਣ ਤ਼ੁ ਸੀ ਂਦੋਵਂੇ ਮਜੰਨੀ ਚਾਹੋ, ਲੰਿੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਪੜਾਅ 5
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ਕਾਲ ਖ਼ਤਿ ਕਰੋ
ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲ ਹਂੈਿਸੈਟ ਆਈਕਨ ਨੰੂ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਬੰਦ 
ਕਰ ਦੇਵੋ।

ਪੜਾਅ 6

Video Mute Add End
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ਸਕਾਈਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ

ਪੋ੍ਫਾਈਲ: ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਡਟੰਗਾਂ ਤੇ ਪਹੰੁਚੋ ਅਤੇ ਡਨੱਜੀ 
ਬਣਾਓ

ਹੋਰ: ਆਪਣੀ ਸੈਡਟੰਗਾਂ, ਮਦਦ ਅਤੇ ਫੀਿਬੈਕ ਤੱਕ 
ਪਹੰੁਚੋ ਜਾਂ ਸਕਾਈਪ ਤਂੋ ਸਾਈਨ ਆਊਟ ਕਰੋ

ਚੈਟਸ: ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚੈਟਸ ਅਤੇ 
ਮਨਪਸੰਦ ਲੱਕ�ੋ

ਕਾਲਾਂ: ਆਮ੍ਣੇ-ਸਾਮ੍ਣੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰੱੁਪ ਕਾਲਾਂ ਕਰੋ

ਸੰਪਰਕ: ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਲੱਕ�ੋ, ਦੇਖੋ ਡਕ ਕੌਣ 
ਐਕਡਟਵ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਸੱਦੋ

ਸੂਚਨਾਵਾਂ: ਸੈਟ ਅੱਪ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਮਸ 
ਹੋਈਆਂ ਚੈਟਸ ਬਾਰੇ ਸੂਡਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ 
(ਪੋ੍ਫਾਈਲ (Profile), ਸੈਡਟੰਗਾਂ (Settings), 
ਸੂਚਨਾਵਾਂ (Notifications) ਤੇ ਕਡਲੱਕ ਕਰੋ)

ਿੀਟ ਨਾਓ (Meet Now): ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ 
ਅਤੇ ਪਡਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਡਹਯੋਗਾਤਮਕ ਥਾਂ ਸੈਟ ਅਪ 
ਕਰੋ, �ਾਵਂੇ ਉਹ ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ

ਨਵੀ ਂਚੈਟ: ਨਵੀਂ ਆਮ੍ਣੇ-ਸਾਮ੍ਣੇ ਦੀ ਗਰੱੁਪ ਜਾਂ ਡਨੱਜੀ 
ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਸੌਰਟ ਚੈਟਸ (Sort Chats): �ੇਜੇ ਗਏ ਜਾਂ 
ਅਨਰੀਿ ਸੁਨੇਡਹਆਂ ਦੇ ਸਮਂੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀਆਂ 
ਚੈਟਸ ਛਾਂਟੋ

ਸਕਾਈਪ  ਸ਼ੁ ਝਾਅ ਅਤੇ ਤਰਕੀਬਾਂ

ਹਵਾਲੇ

https://support.Skype.com/en/faq/FA11098/how-do-i-get-started-with-Skype 
https://www.Skype-lab.com/en/guide/chat/group-im.html
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