
गगुल �सलेट �योग गर� अनवुाद ग�रएको। 
MECP टेक कसर� प�रवारको ला�ग 

लोनर �यापटप र आई�याडको साथ 
 
 
सब ैउपकरणह�को ला�ग सझुावह� र यिु�तह�: 

 

लोनर उपकरण स�लाहह� 

● आकि�मक ��तबाट ब�नको ला�ग खाना र पेयलाई तपा�को उपकरणबाट टाढा रा�ुहोस।् 
● सफा हातले तपा�को उपकरण �या�डल गनु�होस।् उ�चत सफाई आप�ूत� �योग गनु�होस।् 
● यो हरेक रात सरु��त �थानमा भ�डार गनु�होस।् 
● तपा�को उपकरण कहाँ छ जा�नहुोस!् �योग नभएको बेला यसलाई सरु��त ठाउँमा रा�ुहोस।् 
● पावर वा हेडसेटमा �लग गदा� �लगलाई नो�सानीबाट बचाउन कोमल हुनहुोस।् 
● कुन ैप�न ि�टकर, टेप, वा तपा�को उपकरण वा केसमा � नगनु�होस।् 
● तपा�को उपकरण �या�डल गन� �ममा, दईु हातह� �योग गनु�होस ्य�� �प गन�बाट जो�गन। 
● कसलैाई प�न तपा�को उपकरण उधारो �लन न�दनहुोस।् यसलाई सरु��त रा�ु तपा�को उ�रदा�य�व हो। 

 

�डिजटल नाग�रकता स�लाहह� 

● इ�टरनेटमा अ�ात �यि�तलाई �यि�तगत जानकार� प�हचान गन� क�हले पो�ट वा पो�ट नगनु�होस।् 
● िज�ला �फ�टर बाइपास गन� वा एक अकाद�मक से�टगं मा अ�वीकाय� साम�ी �ाउज गन� �यास नगनु�होस।् य�द तपा�ले गि�तले एउटा अनपुय�ुत 

वेबसाइट फेला पानु�भयो भने, यो त�काल तपा�को ब�चाको सेवा �दायकलाई �रपोट� गनु�होस।् 
● ��त�ल�प अ�धकार काननू र उ�चत �योग �दशा�नद�श अनसुरण गनु�होस।् केवल डाउनलोड संगीत, �भ�डयो, वा तपा�को साम�ीको �व�ततृ दरू� 

�श�ा योजना स�बि�धत अ�य साम�ी। 
 

अ�भभावक / अ�भभावक स�लाहह� 

● सब ै१: १ उपकरणसँग इ�टरनेट �फ�टर छ जसले गैर-श�ै�क वेबसाइटह�लाई रो�दछ। जे होस ्कुन ै�फ�टरले ��येक वेबसाइटलाई समा�न स�दैन 

�यसलेै सरु��त इ�टरनेट �योगको अ�यास गन� �नि�चत गनु�होस।् 
● एक सरु��त �े� मा रातमा आ�नो उपकरण चाज� गन� �नि�चत गनु�होस।् 

 



�यापटपह� आई�याडह� 

Q: म कसर� खो�छु र उपकरणमा लग इन गछु�? 

 

तपाईको �यापटपको मोडलेमा �नभ�र गद�, पावर बटन यी म�ये कुन ैएक 

ज�तो दे�खनेछ: 

 

 

 

 

 

तपा�को �यापटप शि�तह� प�छ, �योगकता� आईडी सब छ। पासवड� प�न 

उप छ। 
 

 

कसर� �यापटप अन गन� बारे �यटूो�रयल: 

https://www.youtube.com/watch?v=XnHTwMoW-WI 

 

 

 

 

 

 

 

पावर बटन आई�याडको शीष�मा अवि�थत हु�छ। 
 

 

 

आई�याडको शीष� दायाँ कुनामा अवि�थत पातलो, खरैो पावर बटन फेला 
पानु�होस।् 
 

लगभग तीन सेके�डको ला�ग समा�नहुोस,् जबस�म ए�पल लोगो ���नमा 
देखा पद�न। 

https://www.youtube.com/watch?v=XnHTwMoW-WI


Q: म कहाँ चािज�ग कड� �लग इन? मेरो हेडफोन? 

 

तपाईसँग भएको �यापटपको मोडलेमा �नभ�र गद� तपाईको चाज�र र चािज�ग 

पोट� �न�न म�ये कुन ैएक ज�तो दे�खनेछ। 
 

 

 

 

 

 

आई�याड चाज�र �लग इन आई�याडको तल �कनारमा (अगा�ड गहृ बटन 

म�ुनको।) 
 

 

 

 



 

हेडफोन पोट� एउटा सानो, गोल �वाल हो, जनु �यापटपको छेउमा अवि�थत 

हु�छ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q: म कसर� ��ोल गन�? म कसर� दायाँ ि�लक गछु�? 

 

कसर� टच�याड माउस �योग गर� ��ोल गन�:  
https://www.youtube.com/watch?v=E_HYYIryGXE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorial on how to right-click using a touchpad mouse: 

https://www.youtube.com/watch?v=hBkYPwdO7Rk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आई�याड र यसको अन�ुयोगह� के�ह सरल इशाराह� �योग गरेर �नय��ण 

गनु�होस ्— �याप, टच र हो�ड, �वाइप, ��ोल, र जमू। 
 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/ipad/ipad2c09c4d

4/ipados 

 

 

 �याप गनु�होस।् ि��नमा एक औलंा ह�का �पश� गनु�होस।् 
 

 छुनहुोस ्र समाउनहुोस।् साम�ीको पवूा�वलोकन गन� र �तु काय�ह� 

�दश�न गन� अन�ुयोगमा आईटमह� छुनहुोस ्र समाउनहुोस।् गहृ ि��नमा, 
�छटो काय� मेन ूखो�न एक अन�ुयोग आइकन छोटो समा�नहुोस।् 
 

 �वाइप ि��न भ�र एक औलंा चाँड ैसानु�होस।् 
 

 ��ोल गनु�होस।् एक औलंा उठाई �बना ि��नमा सानु�होस।् उदाहरण 

को लागी, फोटोह� मा, तपाई एक सचूी मा�थ ता�न स�नहुु�छ तल हेन�का 
ला�ग। �तु ��ोल गन� �वाइप गनु�होस,् ��ो�ल stop रो�नको ला�ग 

ि��नमा छुनहुोस।् 
 

 जमु एक अका�को निजक पदा�मा दईु औलंाह� रा�ुहोस।् 
�तनीह�लाई जमू इन गन� �व�तार गनु�होस ्वा �तनीह�लाई जमु आउट गन� 
एक अका��तर सानु�होस।् 
 

जमु इन गन�का ला�ग तपाई वेबपेजलाई दईु पटक �याप गन� स�नहुुनेछ, र 
जमु आउट गन� फे�र डबल �याप गनु�होस।् 

https://www.youtube.com/watch?v=E_HYYIryGXE
https://www.youtube.com/watch?v=hBkYPwdO7Rk
https://support.apple.com/lv-lv/guide/ipad/ipad2c09c4d4/ipados
https://support.apple.com/lv-lv/guide/ipad/ipad2c09c4d4/ipados


 

न�सामा, दईु पटक �याप गनु�होस ्र समाउनहुोस,् �यसप�छ जमु इन गन� 
ता�नहुोस ्वा जमु आउट गन� तल ता�नहुोस।् 
 

Q: म कसर� मेरो उपकरणमा भो�यमु समायोिजत गन� स�छु? ���न चमक? 

 

तपा�को �यापटपमा भो�यमु समायोिजत गन�, तल �च��त दईु कु�जीह� 

�योग गनु�होस।् 
 

 

 

 

 

 

  

गीतह� र अ�य �म�डया, सचेतह�, र �व�न �भावह�को आवाज 

समायोिजत गन� आई�याडको छेउमा भो�यमू बटनह� �योग गनु�होस।् 
 

https://www.businessinsider.com/how-to-make-ipad-lou

der 

 

 

 

 

https://www.businessinsider.com/how-to-make-ipad-louder
https://www.businessinsider.com/how-to-make-ipad-louder


 

 

 

 

तपा�को ि��नको चमक समायोिजत गन�, तल �च��त दईु कु�जीह� �योग 

गनु�होस।् 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q: म कसर� WiFi मा जडान गन�? 

 

वाइफाइमा जडान गन�का ला�ग, मा�थ तपा�को ���नको दायाँ प��ट रहेको 
मेन ूबारमा इ��ेणी वा बेसबल डायमंड आकारको छ�वमा ि�लक गनु�होस।् 
 

  

 

जब तपाइँ यसमा ि�लक गनु�हु�छ, यसले "वाई-फाई खो�नहुोस"् वा 
"वाइफाइ ब�द गनु�होस"् भ�नेछ। �नि�चत गनु�होस ्�क यो सकृय भएको छ। 
य�द यसको छेउमा कालो लक छ भने, यसको मतलब यो हो �क यसलाई 
पहँुच गन� यसलाई पासवड� चा�ह�छ। य�द �यहाँ लक छैन भने, यो �योगको 
ला�ग ख�ुला छ। उदाहरण को लागी तल छ�व हेनु�होस।् 
 

 

 

वाइफाइ नेटवक� मा जडान गनु�होस ्

1. तपाइँको गहृ ि��नबाट, से�ट >ह�मा जानहुोस>् Wi-Fi। 
2. वाइफाइ खो�नहुोस।् तपा�को उपकरण �वचा�लत �पमा उपल�ध 

वाइफाइ नेटवक� ह�को ला�ग खोजी गद�छ। 
3. तपा�ले जो�न चाहानभुएको Wi-Fi नेटवक� को नाम �याप गनु�होस।् 

 

आईओएस १ and र आई�याडोसका साथ तपाईले यी नेटवक�  �वक�पह� 

दे� स�नहुु�छ: 

● मेरो नेटवक� ह�: Wi-Fi नेटवक� ह� जनु तपा�ले प�हले जडान 

गनु�भयो। 
● साव�ज�नक नेटवक� : उपल�ध Wi-Fi नेटवक� ह� जनु तपा�ले प�हले 

क�हले कने�ट गनु� भएको छैन। 
 

 

तपा� एक नेटवक� मा सामेल भएप�छ, तपा� दे�ुहुनेछ     

नेटवक� को छेउमा र  तपा�को �दश�नको मा�थ�लो-बायाँ कुनामा वा 
आईफोन X मा मा�थको दायाँ कुनामा र पछा�ड। 

 

https://youtu.be/uqLRPXSwkvo 

 

 

https://youtu.be/uqLRPXSwkvo


 

कसर� वाइफाइ जडान गन� बारे �यटूो�रयल: 

https://www.youtube.com/watch?v=NHgCUMKAwhg 

 

Q: म कसर� हट�पटमा जडान गन�? 

 

वाइफाइमा जडान गन�का ला�ग, मा�थ तपा�को ���नको दायाँ प��ट रहेको 
मेन ूबारमा इ��ेणी वा बेसबल डायमंड आकारको छ�वमा ि�लक गनु�होस।् 

 

 

तपा�को हट�पटको नाम खोजी गनु�होस ्(तपा�लाई �दइएको ब�सको 
बा�हर� भागमा ले�खएको) तपा�को ��ोल तल डाउन गनु�होस ्र �यसमा 
ि�लक गनु�होस।् 
 

 

तपा�को पासवड� ��व�ट गनु�होस ्(काड�मा तपा�को ब�स �भ� रहेको)। 

  

वाइफाइ नेटवक� मा जडान गनु�होस:् 

तपाइँको गहृ ि��नबाट, से�ट >ह�मा जानहुोस>् Wi-Fi। 

वाइफाइ खो�नहुोस।् तपा�को उपकरण �वचा�लत �पमा उपल�ध 

वाइफाइ नेटवक� ह�को ला�ग खोजी गद�छ। 

तपा�को हट�पटको नाम खो�नहुोस ्(तपा�लाई �दइएको ब�सको 
बा�हर� भागमा ले�खएको)। 

हटटपटको नाममा �याप गनु�होस ्जनु तपा� सामेल हुन चाहनहुु�छ।  

तपा�को पासवड� ��व�ट गनु�होस ्(काड�मा तपा�को ब�स �भ� 

रहेको)। 

         तपा� अब ज�डत हुनहुु�छ। 

https://www.youtube.com/watch?v=NHgCUMKAwhg


तपा� अब ज�डत हुनहुु�छ। 

Q: म कसर� इ�टरनेट पहँुच गन� स�नहुु�छ? 

 

तपा�को ि��नको तल अवि�थत गुगल �ोम 

लोगोमा डबल ि�लक गनु�होस।् 
 

 

 

तपा�को ि��नको तलको प�ट� य�तो दे�खनेछ। वा�त�वक आइकन र अड�र 
फरक हुन स�छ। 
 

 

 

 

 

गुगल �ोम �यटूो�रयल:  तल एउटा �यटूो�रयलको �लकं छ जहाँ आधारभतू 

कसर� गन� समावेश स�हत जहाँ खोजी प�ट� छ, कसर� पछा�ड जान र 
�ब�भ�न वेब प�ृठह�मा फवा�ड� गन�, बकुमाक� ह� �सज�ना गन� आ�द। 
https://www.youtube.com/watch?v=FFk0r5VFa_w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आई�याड ि��नमा सफार� आइकन प�ा लगाउनहुोस ्र �याप गनु�होस ्

(आइकन �थान �भ�न हुन स�छ।)  

     

https://www.youtube.com/watch?v=FFk0r5VFa_w


 

 

Q: म कसर� ए�पल आईडी सेट अप गन� स�छु? 

 

एक ए�पल आईडी �सज�ना गन� दईु त�रकाह� छन।् 
प�हलो तर�का भनेको तपाईको ि��नको तल एप �टोर आइकनमा ि�लक 

गनु� हो।  
  

 

 

तपा�ले ��तमामा ि�लक गरेप�छ, ब�सले थ�ु ै�वक�पह� सचूीब�ध गद�छ। 
तल बायाँ कुनामा तपाईले "साइन इन" दे�ुहुनेछ। 
 

"साइन इन" मा ि�लक गनु�होस ्र यसले अक� ब�स खो�नेछ। 
�यसप�छ "ए�पल आईडी �सज�ना गनु�होस"् मा ि�लक गनु�होस।् 
 

 

यसले अक� प�ृठ खो�नेछ जहाँ तपा� आ�नो नाम, ज�म �म�त, वधै ईमेल 

ठेगाना र फोन न�बर ��व�ट गनु�हुनेछ। एकचो�ट तपा�ले �यो जानकार� 
बझुाउनभुयो भने, यसले तपा�को नयाँ खाता �मा�णत गन� कोडको साथ 

ईमेल पठाउनेछ। तपाइँको नयाँ खाता �था�पत गन� समा�त गन� को लागी 
�तनीह�को �ो��टह� अनसुरण गन� जार� रा�ुहोस।् 
 

दो�ो �वक�प भनेको सीधा ए�पलको वेबसाइटमा जा�छ। तल �यो कसर� 
परूा गन� भ�ने बारे �यटूो�रयलको �लकं छ। 
https://www.youtube.com/watch?v=6pjXRkw-EQE 

 

 

 

 

 

आई�याड ि��नमा एप �टोर आइकन रा�ुहोस ्र �याप गनु�होस ्(आइकन 

�थान �भ�न हुन स�छ।) 
 

   

 

तपा�को उपकरणमा ए�पल आईडी �सज�ना गनु�होस ्

1. अन�ुयोग �टोर खो�नहुोस ्र तपा�को �ोफाइल त�वीर �याप 

गनु�होस ् . 

2. नयाँ ए�पल आईडी बनाउनहुोस ्�याप गनु�होस।् य�द तपा�ले यो 
�वक�प दे�ुभएन भने, �नि�चत गनु�होस ्�क तपा� हुनहुु�छ 

आई�लाउडबाट साइन आउट ग�रयो। 
3. तपा�को ईमेल, पासवड� ��व�ट गनु�होस,् र तपा�को भ�ुतान 

�व�धको ला�ग �ब�ल address ठेगानासँग मेल खाने देश वा �े� 

https://www.youtube.com/watch?v=6pjXRkw-EQE
https://support.apple.com/kb/HT208242
https://support.apple.com/en-us/HT208242


 छा�नहुोस।् तपा�ले �दन ुभएको ईमेल ठेगाना तपा�को नयाँ ए�पल 

आईडी हुनेछ। 
4. �नयम र सत�ह� र ए�पल गोपनीयता नी�त प�नहुोस,् र �यसप�छ 

सत� र सत�ह�मा सहमत �याप गनु�होस।् अक� �याप गनु�होस।् 
5. तपा�को नाम र ज�म�दन ��व�ट गनु�होस,् �यसप�छ ए�पल 

अपडटेह� सद�यता �लन �याप गनु�होस ्य�द तपा� चाहनहुु�छ 

भने। यसले तपा�लाई भख�रको समाचार, स�टवेयर, उ�पादनह�, र 
ए�पलबाट सेवाह�मा अ�याव�धक रा�छ। अक� �याप गनु�होस।् 

6. तपा�को �े�डट काड� र �ब�ल information जानकार� ��व�ट 

गनु�होस,् �यसप�छ अक� �याप गनु�होस।् तपा� कुन ैप�न छनौट गन� 
स�नहुुनेछ, र के गन� जा�नहुोस ् य�द कुन ैप�न देखाउँदैन भने वा 
तपा� यसलाई चयन गन� स�नहुु�न।  तपा� खर�द नगरे स�म 

तपा�लाई श�ुक ला�ने छैन। �तमी स�छौ  प�रवत�न गनु�होस ्वा 
तपा�को भ�ुतान �ववरणह� हटाउनहुोस ् प�छ 

7. तपा�को फोन न�बर पिु�ट गनु�होस।् यसले तपा�को प�हचान 

�मा�णत गन� र तपा�को खाता �रकभर गन� म�दत गद�छ य�द 

आव�यक छ भने। अक� �याप गनु�होस।् 
8. ए�पलबाट �मा�णकरण ईमेलको ला�ग तपा�को ईमेल जाँच गनु�होस ्

र तपा�को ईमेल ठेगाना �मा�णत गन� चरणह�को अनसुरण 

गनु�होस।् य�द तपा�लाई आव�यक परेमा के गन� �स�नहुोस ् तपा�को 
आईफोन, आई�याड, वा आइपड टचमा ईमेल सेट अप गनु�होस।् 

 

Q: म कसर� मेरो ब�चाको �दायकबाट ईमेल संल�नकह� डाउनलोड गन� स�छु? 

 

कसर� ईमेल अनलु�नकह� डाउनलोड गन� र डाउनलोड गन� प�छ 

�तनीह�लाई कहाँ फेला पान�: 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QWFEUMGN5t8  

 

 

 

https://support.apple.com/en-us/HT203905
https://support.apple.com/en-us/HT203905
https://support.apple.com/en-us/HT201266
https://support.apple.com/en-us/HT201266
https://support.apple.com/en-us/HT201320
https://support.apple.com/en-us/HT201320
https://www.youtube.com/watch?v=QWFEUMGN5t8


 

 

 

Q: प�हले डाउनलोड ग�रएका साम�ीह� कसर� पहँुच गन�? 

 

कसर� ईमेल अनलु�नकह� डाउनलोड गन� र डाउनलोड गन� प�छ 

�तनीह�लाई कहाँ फेला पान�: 
https://www.youtube.com/watch?v=QWFEUMGN5t8  

 

 

तपाईको ड�ेकटपबाट तपाईको ि��नको मा�थ "जानहुोस"् मा ि�लक 

गनु�होस।् �यस प�छ "डाउनलोड" मा ि�लक गनु�होस।् तपा�को सब ै

डाउनलोड ग�रएका कागजातह�का साथ यसले �व�डो खो�दछ। 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QWFEUMGN5t8


 

 

 

Q: म कसर� जमु बठैकमा भाग �लन स�छु? गुगल बठैक? Skype? फेसटाइम? 

 

जमू:  कसर� डाउनलोड गन�, बठैकमा सि�म�लत हुने, माइ�ोफोन / �यामेरा 
म�ुदाह�, अ�डयो / �भ�डयो स�ुवधाह�, �यालर� बनाम व�ता 
��य। https://www.youtube.com/watch?v=iagJnvy6lLY 

 

जमूबाट �व�ततृ गाईड: 
https://zoom.us/docs/doc/Comprehensive%20Guide%20

to%20Educating%20Through%20Zoom.pdf?utm_source

=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=EDUQ1FY

21&zcid=3711 

 

कसर� तपाइँको आई�याडमा एक फेसटाइम कल गन� 
 

1. यसलाई स�ुवात गन�का ला�ग फेसटाइम अन�ुयोग �याप गनु�होस।्  
 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=iagJnvy6lLY
https://zoom.us/docs/doc/Comprehensive%20Guide%20to%20Educating%20Through%20Zoom.pdf?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=EDUQ1FY21&zcid=3711
https://zoom.us/docs/doc/Comprehensive%20Guide%20to%20Educating%20Through%20Zoom.pdf?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=EDUQ1FY21&zcid=3711
https://zoom.us/docs/doc/Comprehensive%20Guide%20to%20Educating%20Through%20Zoom.pdf?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=EDUQ1FY21&zcid=3711
https://zoom.us/docs/doc/Comprehensive%20Guide%20to%20Educating%20Through%20Zoom.pdf?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=EDUQ1FY21&zcid=3711


 

गुगल बठैक:  कसर� तपाइँको �यापटपमा �व�भ�न �व�धह� �योग गर� 
Google मी�टगं बठैकमा शा�मल हुने। 
https://www.youtube.com/watch?v=_ftEhUczkII 

 

�काइप:  एक �काइप बठैकमा कसर� सि�म�लत हुने र कसर� क��यटुरको 
माइ�ोफोन र �यामेरामा पहँुच / अनमु�त अनमु�त �दने। 
https://www.youtube.com/watch?v=DA3BhNiM2Ok 

 

फेसटाइम:  तपा�ले आ�नो ि��नको तल फेसटाइम लोगोमा ि�लक 

गनु�पन�छ। तपाईको �यापटपको मोडलेमा �नभ�र गद�, अन�ुयोग यी म�ये 

कुन ैएक ज�तो दे�खनेछ। 
 

 

 

तपा�ले फेसटाइम खो�न ुभएप�छ, ब�स तपा�को �यामेरा ��य र लगइन 

जानकार�को साथ पप अप हु�छ। य�द तपा�सँग प�हले न ैए�पल आईडी छ 

भने, तपा� अब �यो जानकार� ��व�ट गनु�हु�छ। य�द तपाइँ गनु�हु�न भने, 

�यसो भए तपाइँ "नयाँ ए�पल आईडी �सज�ना गनु�होस"् मा ि�लक गनु�हुनेछ 

र ���टह�को पालना गनु�हुनेछ। 
 

�यापटपमा फेसटाइम �योग गद�: 
https://support.apple.com/en-us/HT208176 

 

 

पीसीबाट जमू कसर� डाउनलोड गन�: 
 

1. तपा�को क��यटुरको इ�टरनेट �ाउजर खो�नहुोस ्र जमु वेबसाइटमा 
ने�भगेट गनु�होस ्  Zoom.us. 

2. पदा�को शीष�मा �नलो "+" ��तमा �याप गनु�होस।् 

3. नाममा टाइप गनु�होस ्(य�द तपा� स�पक� को फेसटाइम गद� हुनहुु�छ), 

ईमेल ठेगाना, वा तपा�ले प�ुन चाहनभुएको �यि�तको फोन न�बर। 

4. कल पठाउन "अ�डयो" वा "�भ�डयो" बटन �याप गनु�होस।् 

https://youtu.be/BqL1aiJ67Xk 

 

जमु अन आई�याड �यटूो�रयल कसर� �योग गन� 

  

https://youtu.be/2bLIVzPJTdQ 

 

https://youtu.be/KIdodM2dvxA 

 

 

आई�याड �यटूो�रयलमा Google मी�टगं कसर� �योग गन� 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ftEhUczkII
https://www.youtube.com/watch?v=DA3BhNiM2Ok
https://support.apple.com/en-us/HT208176
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://youtu.be/BqL1aiJ67Xk
https://youtu.be/2bLIVzPJTdQ
https://youtu.be/KIdodM2dvxA


 

 

2. प�ृठको तल ��ोल गनु�होस ्र वेब प�ृठको फुटरमा "डाउनलोड" ि�लक 

गनु�होस।्  

 

 

 

3. डाउनलोड के�� प�ृठमा, "बठैकह�को ला�ग ज़मू �लाइ�ट" से�सन 

अ�तग�त "डाउनलोड" ि�लक गनु�होस।् 
 

https://youtu.be/dVcgnNah3ZM 

 

https://youtu.be/dVcgnNah3ZM


 

 

4. जमू अन�ुयोग डाउनलोड गन� स�ु गद�छ। �यसोभए तपा�ले �थापना 
���या स�ु गन� .exe फाइलमा ि�लक गनु�पछ�। 
 

 

 

5. एकचो�ट �थापना भएप�छ, तपा�ले आ�नो जमू खातामा लग इन गन� 
आव�यक पद�छ, जनु तपा�सँग प�हले न ैछैन भने जमू वेबसाइट माफ� त सेट 

अप गन� स�क�छ। एक पटक �सज�ना भएप�छ, तपा� आ�ना सब ै�भ�डयो 



कलह� र अनलाइन बठैक आव�यकताह�को ला�ग सामा�यको �पमा जमू 

�योग गन� स�नहुुनेछ। 

 

ड�ेभड डगलस प�रवार समथ�न:  य�द तपा�लाई म�दत चा�हएको वा उपरो�त जवाफ भ�दा टाढाको टे�नोलोजी ��न छ 

भने, कृपया ड�ेभड डगलस प�रवार समथ�न समहूलाई स�पक�  गनु�होस।्  
 

फोन:  503.261.8391 

  

इ-मेल:  family_help_desk@ddsd40.org 

 


