
9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਿਟੰਗ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸ�ਬਲੀ ਿਬੱਲ 361 (ਚੈਪਟਰ 165, 2021 ਦ ੇਅੰਕੜ)ੇ 9 ਦਸੰਬਰ, 
2021, ਕਲੈੀਫੋਰਨੀਆ ਏਅਰ ਿਰਸੋਰਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਭੌਿਤਕ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲ� ਾ ਨਹੀ ਂ
ਹੋਵੇਗਾ।          ਇਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਿਵਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਕਾਨਫਰੰਸ ਦਆੁਰਾ ਆਯੋਿਜਤ ਇੱਕ ਿਰਮੋਟ-ਓਨਲੀ ਮੀਿਟੰਗ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਏਆਰਬੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ 
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੀਏਆਰਬੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਨ, ਦੇਖਣ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ 
ਿਵਕਲਪਾਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕਉਿਂਕ ਅਸੀ ਂਇਸ ਿਵਕਲਿਪਕ ਸੈੱਟਅੱਪ ਰਾਹੀ ਂਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ। ਿਨਰਿਵਘਨ ਅਤੇ ਸਿਹਜ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਹਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਸੀ; ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਉਿਚਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਰਮੋਟ-ਓਨਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ 
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਿਸਰਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ 

ਿਵਅਕਤੀ ਲਾਈਵ ਵੈਬਕਾਸਟ ਰਾਹੀ ਂਮੀਿਟੰਗ ਨੰੂ ਸੁਣ ਜਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ/ਪ�ਿਸਧੱ ਸੀਏਆਰਬੀ ਬੋਰਡ ਮੀਿਟੰਗ 
ਵੈੱਬਕਾਸਟ ਿਵਕਲਪ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸ ੇਵੀ ਆਈਟਮ/ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਿਟੱਪਣੀ ਨਹੀ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ 
ਿਲੰਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇਵੈੱਬਕਾਸਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੈਿਬਨਾਰ 'ਤੇ ਜਗ�ਾ ਖਾਲੀ 
ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵੈੱਬਕਾਸਟ ਨੰੂ ਨਾ ਦੇਖ ੋਅਤੇ ਿਫਰ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਿਬਨਾਰ 'ਤੇ ਜਾਓ ਿਕਉਿਂਕ ਵੈੱਬਕਾਸਟ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 
ਦੋ-ਿਮੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ੂਮ ਵੈਿਬਨਾਰ ਰਾਹੀ ਂਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ (ਜ਼ੂਮ ਵੈਿਬਨਾਰ 
ਿਨਰਦੇਸ਼)  

ਸੀਏਆਰਬੀ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਦੋ ਿਵਕਲਪ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜ਼ੂਮ ਵੈਿਬਨਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਲ-ਇਨ 
ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ ਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ।   ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ 
ਿਕ ਬੋਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਿਟਪੱਣੀਆ ਂ'ਤੇ ਿਤੰਨ-ਿਮੰਟ ਦੀ ਸਮਾ-ਂਸੀਮਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਿਕ, ਸਮ� ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ�ਧਾਨ 
ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।   

ਿਵਕਲਪ 1: ਆਪਣੇ ਕੰਿਪਊਟਰ, ਟੈਬਲੱੈਟ ਜਾ ਂਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ 'ਤ ੇਵੈਿਬਨਾਰ ਰਾਹੀ ਂਬੋਰਡ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ:   

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਸ ਿਲੰਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਜ਼ੂਮ ਵੈਿਬਨਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਬੋਰਡ ਮੀਿਟੰਗ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ 
ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੈਿਬਨਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਲੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB361
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB361
https://cal-span.org/static/index.php
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5Oh8UDP8TY2mVYueYQ3Eiw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5Oh8UDP8TY2mVYueYQ3Eiw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5Oh8UDP8TY2mVYueYQ3Eiw


ਹੋਵੇਗੀ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੀਿਟਗੰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਈਮੇਲ ਿਵਚੱ 
ਿਦੱਤੇ ਿਲੰਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਇਸ ਿਲੰਕ ਨੰੂ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਜਾਂ ਗੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂ(ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ 
ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ) ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ; ਇਹ ਿਲੰਕ ਿਵਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹ।ੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਜਦ� 
ਿਟੱਪਣੀਕਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ "ਿਸਰਫ਼-ਵੌਇਸ" ਹੋਣਗੇ ਿਕਉਿਂਕ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀ ਂਹੋਣਗੇ। ਜਕੇਰ ਤੁਸੀ ਂਟੈਬਲੇਟ 
ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਵਰਤ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਜ਼ੂਮ ਐਪ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਜ਼ੂਮ ਦਾ 
ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਿਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਬੋਰਡ ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜਕੇਰ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸ ੇਬੋਰਡ ਆਈਟਮ/ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ੂਮ ਦੀ "ਹੱਥ 
ਉਠਾਓ/ਰੇਜ਼ ਹ�ਡ" ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦ� ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਪਿਹਲਾਂ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਿਕਹੜੀ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਗਲੱ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। "ਹੱਥ ਉਠਾਓ/ਰੇਜ਼ ਹ�ਡ" ਬਟਨ ਜ਼ੂਮ 
ਵੈਿਬਨਾਰ ਿਵੰਡੋ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਓ)। ਪ�ਧਾਨ 
ਹਰ ਆਈਟਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਥੱ ਚੁਕੱਣ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਿਵਕਲਪ 2: ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀ ਂਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ: 

ਤੁਸੀ ਂ(669) 900-6833 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕਡੋ 859 6297 1011 ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ 
ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਕੇਰ ਿਕਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੋਡ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ “#” ਡਾਇਲ ਕਰੋ। ਜਕੇਰ ਤੁਸੀ ਂ
ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 
ਕਰੋ।  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ "ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ" 
ਲਈ ਆਈਟਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਿਵੱਚ *9 ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ: ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਨੋ ਨੰਬਰ ਦਿੂਜਆਂ ਨੰੂ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀ ਂ
ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਤੰਨ ਅੰਕ ਬਲੇੋਗਾ। ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂ
ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਰਕਾਰਡ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਅਤ ੇਆਖਰੀ ਨਾਂ ਦੱਸ।ੋ   ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ
ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਵੈਿਬਨਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਆਡੀਓ ਿਵਚਕਾਰ ਥੋੜ�ੀ ਿਜਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਫ਼ਨੋ ਰਾਹੀ ਂ
ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ ਤਾਂ ਵੈਿਬਨਾਰ ਨੰੂ ਿਮਊਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਹੈ।   ਜਨਤਾ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਜੋ ਕਾਲ ਕਰਨ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹਨ, ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾ ਂਤ� ਰਿਜਸਟਰ ਨਹੀ ਂਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਿਲਖਤੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ 

ਸੀਏਆਰਬੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਲਈ ਿਟੱਪਣੀ ਡੌਕੇਟ ਖੋਲ�ੇਗਾ। ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਜਨਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਣੇ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਲੰਕ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਜਦ� ਪ�ਧਾਨ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਬਦੰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੌਕਟ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਟੱਪਣੀ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ cotb@arb.ca.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਂਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਬੋਰਡ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਵਸ ਦਪੁਿਹਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਨਹੀ।ਂ    

ਬੰਦ ਕੈਪਸ਼ਿਨੰਗ 

ਬੰਦ ਕੈਪਸ਼ਿਨੰਗ (ਸੀਸੀ) 19 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚੱ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ੂਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੂਮ ਸਕ�ੀਨ ਦੇ ਹਠੇਾਂ "cc" 
ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਵ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕੈਪਸ਼ਿਨੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362233-Where-Do-I-Download-The-Latest-Version-
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205566129-Raise-Hand-In-Webinar
https://www.arb.ca.gov/lispub/comm/bclist.php
https://www.arb.ca.gov/lispub/comm/bclist.php
https://www.arb.ca.gov/lispub/comm/bclist.php
mailto:cotb@arb.ca.gov


ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕੈਪਸ਼ਿਨੰਗ ਉਨ�ਾ ਂਲਈ ਵੈੱਬਕਾਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਮੀਿਟੰਗ ਨੰੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਟੱਪਣੀ ਨਹੀ ਂਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।  

ਸਪੇਨੀ ਿਵਆਿਖਆ 

9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਸਪੈਿਨਸ਼ ਿਵਆਿਖਆ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ੂਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ�ੀਨ ਦੇ ਹਠੇਾਂ 
ਇੰਟਰਪ�ੀਟੇਸ਼ਨ/ਿਵਆਿਖਆ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਪੈਿਨਸ਼ ਨੰੂ ਚਣੁ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਕਾਲੀ ਅਨੁਵਾਦ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ   ਸਪੈਿਨਸ਼ ਵੈੱਬਕਾਸਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਸਪੈਿਨਸ਼ ਿਵੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਿਟੱਪਣੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਿਵੱਚ ਦੱਸੋ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।  ਆਪਣੀ ਿਟੱਪਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਾਂ ਦੱਸੋ।  
ਆਪਣੀ ਿਟੱਪਣੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਵਾਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਰਕੁੋ ਤਾਂ ਜ ੋਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਟੱਪਣੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ 
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਆਿਖਆ 

9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਆਿਖਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ੂਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ�ੀਨ ਦੇ ਹਠੇਾਂ 
ਇੰਟਰਪ�ੀਟੇਸ਼ਨ/ਿਵਆਿਖਆ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਜੰਾਬੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਕਾਲੀ 
ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਿਟੱਪਣੀ ਦੇ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਿਵੱਚ ਦੱਸ ੋਅਤੇ ਇੱਕ 
ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।  ਆਪਣੀ ਿਟੱਪਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਅਤ ੇਆਖਰੀ ਨਾਂ ਦੱਸ।ੋ  ਆਪਣੀ ਿਟੱਪਣੀ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਵਾਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਰਕੁੋ ਤਾ ਂਜੋ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਟੱਪਣੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ 
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਜ਼ੂਮ ਵੈਿਬਨਾਰ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਆਮ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ 
ਅਤ ੇਸੁਝਾਅ  

• ਿਰਮੋਟ ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਉਹੀ ਿਵਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ 
ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤ ੇਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 
ਿਟੱਪਣੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਸੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਮੀਿਟੰਗ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਹਲੱ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹੋ, ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤ� ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਪਿਹਲਾਂ ਮੀਿਟੰਗ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
ਤੁਸੀ ਂਸ਼ੁਰ ੂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਰਚਅੁਲ ਉਡੀਕ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵਗੋੇ ਅਤੇ ਮੀਿਟੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤਕੱ ਉਥੱ ੇਹੀ ਰਹੋਗੇ।   

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਦ� ਤੱਕ ਿਮਊਟ/ਚੁੱਪ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂੀ। ਿਮਊਟ ਹੋਣ 'ਤੇ, 
ਤੁਸੀ ਂਬੋਰਡ ਮੀਿਟੰਗ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਿਡਵਾਈਸ ਤ� ਕਨੈਕਟ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਿਰਮੋਟ ਮੀਿਟੰਗ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀ ਂਦੇਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

• ਭਾਵ� ਤੁਸੀ ਂਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਵੈੱਬਕਾਸਟ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਜ਼ੂਮ ਵੈਿਬਨਾਰ ਰਾਹੀ ਂਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਣ ਵੈੱਬਕਾਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਥੋੜ�ੀ ਦੇਰੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਇੰਟਰਐਕਿਟਵ ਜ਼ੂਮ ਮੀਿਟੰਗ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ/ਿਸਕੰ�ੋਨਾਈਜ਼ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

https://cal-span.org/static/index.php
https://cal-span.org/static/index.php


• ਭਾਵ� ਤੁਸੀ ਂਫ਼ੋਨ, ਕੰਿਪਊਟਰ, ਟੈਬਲੇਟ, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਿਡਵਾਈਸ ਰਾਹੀ ਂਿਹੱਸਾ ਲ�ਦੇ ਹੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹਲੌ ਤ� 
ਿਹੱਸਾ ਲਓ ਤਾਂ ਿਕ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵ ੇਤਾਂ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਮੀਿਟੰਗ ਨਾਲ 
ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੱੈਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 
ਚੰਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਸਗਨਲ ਹੈ। 

• ਧੁਨੀ/ਅਕੌਸਿਟਕ ਫੀਡਬਕੈ ਬਨਾਉਣ ਤ� ਬਚਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜ ੇਕਈੋ ਹੋਰ ਿਡਵਾਈਸਾਂ ਹਨ ਜੋ 
ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਿਡਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੀਅਮ ਬੰਦ ਹੈ। 

• ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ�ਧਾਨ, ਮੀਿਟੰਗ ਦਰੌਾਨ ਿਵਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਜਨਤਕ ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਿਰਵਾਜ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਿਵਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰਮੋਟ ਮੀਿਟੰਗ ਸੇਵਾ ਤ� ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 
ਿਮਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ cotb@arb.ca.gov 'ਤੇ ਕਲਰਕ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਈਮੇਲ 
ਕਰੋ।              

mailto:cotb@arb.ca.gov
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