ਦੂਰੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਲੋ ਨ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

(Punjabi)

ਏਲਕ ਗ੍ਰੋਵ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਡਸਡਰਰਕਰ (EGUSD) ਨੂੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱ ਡਿਆਂ ਨੂੂੰ ਰੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਉਪਕਰਨ ਵੂੰ ਡਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਡਜਨਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਡਵੱ ਿ ਡਡਵਾਈਸਾਂ ਤਕ ਸੀਡਿਤ ਪਹੂੰ ਿ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹੂੰ ਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਰੀਿਾ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੂੰ ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਰੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਉਪਕਰਨ ਤੱ ਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੂੰ ਿ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਪੜਹਾਈ ਿਹੱ ਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਕਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗ੍ਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਾਨ (ਪਾਠ ਪਸਤਕ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਡਕਤਾਬ ਜਾਂ ਖੇਡ ਡਡਵਾਈਸ) ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨੂੂੰ ਿੈੈੱਕ-ਆਉਰ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਡਕਸੇ ਵੀ ਰੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਉਪਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੂੰਨੀ

ਿਾਡਪਆਂ/ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਡ ੂੰ ਿੇਵਾਰੀ ਹੈ ਡਕ ਉਹ ਘਰ ਡਵੱ ਿ ਡਡਵਾਈਸ ਦੀ ਸਰੱ ਡਖਆ ਅਤੇ ਸਲਾਿਤੀ ਨੂੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜੇ EGUSD ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਡਡਵਾਈਸਾਂ ਨੂੂੰ ਜਾਣ ਬੱ ਝ
ਕੇ ਨਕਸਾਨ ਪਹੂੰ ਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ EGUSD ਨੂੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ ਅਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ
ਦੀ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵ ੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ (AR 5125.2)।
ਸਾਰੇ EGUSD ਰੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਉਪਕਰਣ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਡਦੱ ਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਾਈਰ ਨੂੂੰ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਕੂੰ ਿਕਾਜੀ ਸਡਥਤੀ ਡਵੱ ਿ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਵ ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ:

EGUSD ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵ ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ
●

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ EGUSD ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਡਡਵਾਈਸ ਡਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪਰਬੂੰਧਕ ਜਾਂ ਅਡਧਆਪਕ ਨੂੂੰ ਜਾਂਿ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ।

●

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ EGUSD ਡਡਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਡਦਆਂ ਡਕਸੇ ਅਣਉਡਿਤ ਸੂੰ ਿਾਰ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੂੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।

●

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ EGUSD ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਡਡਵਾਈਸਾਂ ਨੂੂੰ ਡਕਸੇ ਭੌਡਤਕ ਨਕਸਾਨ, ਡਲਖਣ, ਡਰਾਇੂੰ ਗ੍, ਸਡਰੱ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਗ੍ੈਰ-EGUSD ਲੇ ਬਲ ਤੋਂ ਿਕਤ ਰੱ ਖਣਾ ਿਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

●

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡਕਸੇ ਰੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਉਪਕਰਨ ਨੂੂੰ ਗ੍ੈਰ-ਡਨਗ੍ਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਡਵੱ ਿ ਨਹੀਂ ਛੱ ਡਣਾ ਿਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਡਵਾਈਸਾਂ ਨੂੂੰ ਨਕਸਾਨ ਜਾਂ ਿੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਾਇਆ
ਜਾ ਸਕੇ।

●

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਿ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱ ਡਖਆ ਕਰਨ ਲਈ EGUSD ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਡਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਲੌ ਗ੍-ਆਉਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਬੂੰ ਦ ਕਰਕੇ ਸਰੱ ਡਖਅਤ ਰੱ ਖਣਾ
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

●

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਡਵੱ ਿ ਕਦੇ ਵੀ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਖਾਡਤਆਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਤੱ ਕ ਪਹੂੰ ਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ।

●

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਸਰੱ ਡਖਆ, ਡਫਲਰਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਰੱ ਡਖਆਵਾਂ ਨੂੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ।

●

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ EGUSD ਰੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਉਪਕਰਣ ਨੂੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਡਸਰਫ ਡਕਸੇ ਸਾਫ, ਸੱ ਕੇ, ਨਰਿ ਕੱ ਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਡਕਸੇ ਵੀ ਡਕਸਿ ਦੇ ਕਡਲਨ ਰ ਜਾਂ
ਤਰਲ ਨਹੀਂ।

●

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਕਸੇ ਵੀ EGUSD ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਡਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਰਲ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਰਲ ਕਾਰਨ ਨਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਡਕਸੇ ਵੀ
EGUSD ਰੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਉਪਕਰਨ ਨੂੂੰ ਤਰਲ ਕਰਕੇ ਨਕਸਾਨ ਪਹੂੰ ਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੂੰ ਡਕਸੇ ਿਾਰਜਰ ਡਵੱ ਿ ਨਾ ਲਗ੍ਾਓ ਜਾਂ ਡਡਵਾਈਸ ਨੂੂੰ ਿਾਲੂ ਨਾ ਕਰੋ। EGUSD ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਡਵਾਈਸ ਨੂੂੰ
ਬੂੰ ਦ ਕਰੋ, ਿਾਰਜਰ ਦਾ ਪਲੱਗ੍ ਕੱ ਢ ਡਦਓ, ਅਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਡਰਾਪ-ਆਫ, ਿਰੂੰ ਿਤ ਅਤੇ ਲੋ ਨਰ ਿੈੈੱਕ-ਆਉਰ ਲਈ ਤਰੂੰ ਤ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ EGUSD ਵਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਾਵਪਆਂ/ਸਰਪਰਸਤ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਵ ੰ ਮੇਵਾਰੀ
●

ਆਪਣੇ ਬੱ ਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਾਪਦੂੰ ਡਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ੱ ਲ ਕਰੋ ਡਜਨਹਾਂ ਦੀ ਤਹਾਡੇ ਬੱ ਡਿਆਂ ਨੂੂੰ ਇੂੰ ਰਰਨੈੱਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਜਵੇਂ ਤਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਿੀਡੀਆ ਸਰੋਤਾਂ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਰੈਲੀਡਵ ਨ, ਰੈਲੀਫੋਨ, ਡਫਲਿਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ।

●

ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕ ਡਸਰਫ ਉਡਿਤ ਸਿਗ੍ਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੂੰ ਿ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਨਯਡਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦੇ ਡਡਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇੂੰ ਰਰਨੈੱਰ ਦੀ ਗ੍ਤੀਡਵਧੀ ਦੀ ਡਨਗ੍ਰਾਨੀ
ਕਰੋ।

●

ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਡਕ ਤਹਾਡਾ ਬੱ ਿਾ ਡਨਰਧਾਰਤ EGUSD ਡਡਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸਰੱ ਡਖਆ ਅਤੇ ਸਲਾਿਤੀ ਨੂੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖ ਡਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਡ ੂੰ ਿੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਡਰਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ਰਾਬੀ, ਨੁਕਸਾਨ, ਗੁਆਚਣਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀ
●

ਕੋਈ ਵੀ EGUSD ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਡਵਾਈਸ ਜੋ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਕਸਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਲਾ ਮੀ ਤੋਰ 'ਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਡਰਾਪ-ਆਫ, ਿਰੂੰ ਿਤ, ਅਤੇ ਲੋ ਨਰ ਿੈੈੱਕ-ਆਉਰ ਲਈ ਹੇਠਾਂ
ਡਦੱ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰਬਰ 'ਤੇ ਤਰੂੰ ਤ ਸੂਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਿਾਡਪਆਂ/ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਨੂੂੰ ਡਕਸੇ ਵੀ ਪਡਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨਕਸਾਨਾਂ (ਛੋਰੀਆਂ ਝਰੀਰਾਂ, ਿਾਿੂਲੀ ਡੂੂੰ ਘ,
ਆਡਦ) ਲਈ ਡ ੂੰ ਿੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਡਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ।

●

EGUSD ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਡਵਾਈਸ ਜੋ ਗ੍ਆਿ ਜਾਂ ਿੋਰੀ ਹੋ ਗ੍ਏ ਹਨ ਬਾਰੇ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੂੰ ਤ ਹੇਠਾਂ ਡਦੱ ਤੇ ਨੂੰਬਰ 'ਤੇ ਸੂਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਆਿ ਗ੍ਏ ਜਾਂ ਿੋਰੀ ਹੋ

ਗ੍ਏ ਡਡਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਸਰਾਫ਼, ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਾਡਪਆਂ/ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਡਵਿਕਾਰ ਸ਼ਰੂਆਤੀ ਗ੍ੱ ਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗ੍ੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਨਰੂੰ ਤਰ ਪਹੂੰ ਿ ਬਾਰੇ ਡਨਰਧਾਰਨ ਕੇਸ-ਦਰ-

ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ।

ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਉਪਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਜੇ EGUSD ਰੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਡਡਵਾਈਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਕਸਾਡਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਆਿ ਜਾਂ ਿੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਡਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।

EGUSD ਪਾਠਕਰਮ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਮੌਵਕਆਂ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਅਵਿਆਪਕ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੋ।
●

ਈ-ਿੇਲ: stusupport@egusd.net

●

ਫੋਨ: (916) 686-0245 (ਡਧਆਨ ਡਦਓ: ਇਹ ਇੱ ਕ ਸੀਡਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਇੱ ਕ ਕਾਲ ਬੈਕ ਨੂੰਬਰ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਵੌਇਸਿੇਲ ਛੱ ਡਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।)

ਇੱ ਕ Chromebook ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਨੂੂੰਨੀ ਿਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ ਅਤੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਡਸਰੈਂਸ ਲਰਡਨੂੰਗ੍ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਲੋ ਨਰ ਪਰਵਾਨਗ੍ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਡਹਿਤ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ
ਨੂੂੰ ਘਰ ਡਵੱ ਿ EGUSD ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਰੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਡਡਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ ਡਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। EGUSD ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਸਾਰੇ ਰੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਡਡਵਾਈਸ EGUSD ਦੀ ਸੂੰ ਪਤੀ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ EGUSD ਦੀ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਲਈ ਹੈਂਿਬੁਿੱ ਕ ਵਵਿੱ ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਵਵਦਅਕ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਵਿਜੀਟਲ ਵਸਟੀ ਨਵਸ਼ਪ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਵਿੱ ਚ

ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ - AR 6162.7/BP 6162.7, ਪੜਹਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ - BP 6162.1, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਵਵਦਅਕ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ - AR 6162.7 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗ੍ੇ।

ਦੂਰੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਲੂਲਰ ਹੋਟਸਪੋਟ ਲੋ ਨ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਇੰਟਰਨਟ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ
EGUSD ਰੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਡਵਾਈਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸਾਰੇ EGUSD ਰੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਡਡਵਾਈਸਾਂ ਨੂੂੰ ਡਬਜਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਏਗ੍ੀ। EGUSD ਦਆਰਾ

ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ Chromebook ਨੂੂੰ ਇੂੰ ਰਰਨੈੱਰ ਤਕ ਪਹੂੰ ਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਕਸੇ ਘਰੇਲੂ/ਜਨਤਕ/EGUSD ਸੈਲੂਲਰ ਹੋਰਸਪੋਰ ਵਾਇਰਲੈ ਸ ਨੈੱਰਵਰਕ (ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ

ਨੈੱਰਵਰਕ ਵਜੋਂ ਜਾਡਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਾਲ ਕਨਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ EGUSD Chromebooks ਨੂੂੰ ਸਰੂਡੈਂਰ ਕੂੰ ਰੈਂਰ ਡਫਲਰਡਰੂੰ ਗ੍ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਡਕ

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਇੂੰ ਰਰਨੈੱਰ ਤਕ ਪਹੂੰ ਿ ਏਲਕ ਗ੍ਰੋਵ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਦੇ ਡਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਡਡ ਾਈਨ ਦਆਰਾ, Chromebooks ਨੂੂੰ ਇੂੰ ਰਰਨੈੱਰ ਕਨਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ; ਘਰ
ਡਵੱ ਿ ਨੈੱਰਵਰਕ ਕਨਕਡਰਡਵਰੀ

ਰੂਰੀ ਹੋਵਗ੍
ੇ ੀ।

ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵਜਨਹਾਂ ਕੋਲ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੂੂੰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਡਵੱ ਿ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਡਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਰ 'ਤੇ EGUSD ਦੇ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਿੀਡਖਆ ਕਰੋ। ਡਕਸੇ ਇੂੰ ਰਰਨੈੱਰ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਡਕ ਘਰ ਡਵੱ ਿ
ਡਨੈੱਜੀ ਡਡਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਇੂੰ ਰਰਨੈੱਰ ਤੱ ਕ ਪਹੂੰ ਿ ਹੋਵੇਗ੍ੀ। ਡਨੈੱਜੀ ਡਡਵਾਈਸ EGUSD ਹੋਰਸਪੌਰ ਨਾਲ ਕਨਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗ੍ੇ।

EGUSD ਸੈਲੂਲਰ ਹੋਟਸਪੌਟ
ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਡਿਤ ਸੂੰ ਡਖਆ ਡਵੱ ਿ ਸੈਲੂਲਰ ਹੌਰਸਪੌਰ ਡਡਵਾਈਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਡਰਹਾ ਹੈ (ਇੱ ਕ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਇੱ ਕ) ਡਜਨਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਡਵੱ ਿ ਇੂੰ ਰਰਨੈੱਰ ਤੱ ਕ ਪਹੂੰ ਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਸਰਫ EGUSD
ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ Chromebooks ਹੀ EGUSD ਸੈਲੂਲਰ ਹੌਰਸਪੌਰ ਨਾਲ ਕਨਕਰ ਕਰ ਸਕਣਗ੍ੀਆਂ। ਡਨੈੱਜੀ ਡਡਵਾਈਸ EGUSD ਹੋਰਸਪੌਰ ਨਾਲ ਕਨਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗ੍ੇ। EGUSD ਸੈਲੂਲਰ
ਹੌਰਸਪੌਰ ਇੱ ਕ ਸਰੈਂਡ-ਅਲੋ ਨ ਡਡਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸੈਲੂਲਰ ਡਾਰਾ ਨਰਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਉਸ ਡਕਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੂੰ ਰਰਨੈੱਰ ਨਾਲ ਕਨਕਰ ਕਰ ਸਕਣ ਡਜੱ ਥੇ ਸੈਲੂਲਰ
ਨੈੱਰਵਰਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਸੈਵਟੰ ਗਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ੍ਛਾੜ੍ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਢੰ ਗ ਲਈ ਵ ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋ।
●

EGUSD ਸੈਲੂਲਰ ਹੌਰਸਪੌਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ, ਇਹ ਪਿੱ ਕਾ ਕਰੋ ਵਕ ਬੈਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ
ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਲੂਲਰ ਹੌਰਸਪੌਰ ਨੂੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਰਜ ਕਰਨ ਡਵੱ ਿ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ 3-5 ਘੂੰ ਰੇ ਲੱਗ੍ਦੇ ਹਨ। ਨਕਸਾਨ ਨੂੂੰ
ਰੋਕਣ ਲਈ, ਡਡਵਾਈਸ ਨੂੂੰ ਡਸਰਫ ਉਸ ਿਾਈਕਰੋ USB ਿਾਰਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਾਰਜ ਕਰੋ ਜੋ EGUSD
ਸੈਲੂਲਰ ਹੌਰਸਪੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ।

●

ਡਡਵਾਈਸ ਨੂੂੰ ਡ ਆਦਾ ਗ੍ਰਿ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਲਈ EGUSD ਸੈਲੂਲਰ ਹੌਰਸਪੌਰ ਨੂੂੰ ਡਸੱ ਧੀ ਧੱ ਪ ਡਵੱ ਿ
ਨਾ ਛੱ ਡੋ।

●

EGUSD ਸੈਲੂਲਰ ਹੌਰਸਪੌਰ ਨੂੂੰ ਿਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਨੂੰ 3 ਸਵਕੰ ਟਾਂ ਲਈ ਦਬਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ। ਜਦੋਂ ਹੌਰਸਪੌਰ ਪਾਵਰ-ਅੱ ਪ ਕਰਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੂੰ ਡਡਸਪਲੇ ਅ 'ਤੇ
Welcome ਸ਼ਬਦ ਡਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗ੍ਾ।

●

EGUSD ਸੈਲੂਲਰ ਹੌਰਸਪੌਰ ਨੂੂੰ ਿਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਹਾਡੀ EGUSD Chromebook ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ EGUSD-Chrome ਨੈੱਰਵਰਕ ਨਾਲ ਕਨਕਰ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਹਾਡੀ
Chromebook ਆਪਣੇ ਆਪ EGUSD-Chrome ਨੈੱਰਵਰਕ ਨਾਲ ਕਨਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੂੰ ਹੌਰਸਪੌਰ ਨਾਲ ਕਨਕਰ ਕਰਨ ਲਈ Chromebook ਨੂੂੰ EGUSD-Chrome Wi-Fi
ਨੈੱਰਵਰਕ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗ੍ੀ। ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਇੱ ਕ ਡਵਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਡਵੱ ਿ EGUSD-Chrome ਨੈੱਰਵਰਕ ਡਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਡਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Chromebook ਦਾ ਪਾਵਰ ਿੱ ਕਰ ਪੂਰਾ
ਕਰੋ (ਬੂੰ ਦ ਕਰਕੇ ਡਫਰ ਿਾਲੂ ਕਰੋ) ਅਤੇ/ਜਾਂ EGUSD ਸੈਲੂਲਰ ਹੌਰਸਪੌਰ ਨੂੂੰ ਿਾਰਜ ਕਰੋ।

●

EGUSD ਸੈਲੂਲਰ ਹੌਰਸਪੌਰ 'ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਖੱ ਬੇ ਕੋਨੇ ਡਵੱ ਿ, ਪੰ ਜ ਛੋਟੀਆਂ ਵਸਗਨਲ ਪਿੱ ਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਨਰਵਰਕ
ਡਸਗ੍ਨਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗ੍ੀਆਂ। ਇੂੰ ਰਰਨੈੱਰ ਕਨਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲਈ ਉਪਰਲੇ ਖੱ ਬੇ ਕੋਨੇ ਡਵੱ ਿ ਪੱ ਰੀਆਂ ਡਦਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਲਾ ਿੀ
ਹਨ। ਜੇ ਵਸਗਨਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਿੱ ਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱ ਟੀ ਵਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗਹਾ' ਤੇ ਵਲਜਾਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਸਗਨਲ ਮ ਬੂਤ ਹੈ।

ਵਿਆਨ ਵਦਓ: ਇੱ ਕ ਕਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਰੇ ਡਵੱ ਿ ਜਾਣ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੈਲੂਲਰ ਕਨਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਬਹਤਰ

ਨਤੀਜਾ ਡਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਡਕ ਇੱ ਰਾਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਡਵੱ ਿ ਧਾਤ, ਹੋਰ ਵਾਇਰਲੈ ਸ ਉਪਕਰਣ (ਬੇਬੀ ਿੋਡਨਰਰ, ਗ੍ੈਰਾਜ ਦੇ ਦਰਵਾ ੇ ਖੋਲਹਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ, ਆਡਦ), ਰਸੋਈ ਉਪਕਰਣ
(ਿਾਈਕਰੋਵੇਵ, ਫਡਰੱ ਜ, ਆਡਦ), ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ Wi-Fi ਨੈੱਰਵਰਕ ਇੂੰ ਰਰਨਰ ਕਨਕਰੀਡਵਰੀ ਦੇ ਿੱ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
●

ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸੱ ਜੇ ਕੋਨੇ ਡਵੱ ਿ EGUSD ਸੈਲੂਲਰ ਹੌਰਸਪੌਰ 'ਤੇ, ਇੱ ਕ ਬੈਰਰੀ ਆਇਕਨ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਲੂਲਰ ਹੌਰਸਪੌਰ ਬੈਰਰੀ ਘੱ ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਰਰੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਝਪਕਣੀ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ੀ;

ਡਡਵਾਈਸ ਨੂੂੰ ਿਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ। ਨਕਸਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਰੂੰ ਰੀ ਖਤਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਣ ਲਈ, ਡਡਵਾਈਸ ਨੂੂੰ ਡਸਰਫ ਉਸ ਿਾਈਕਰੋ USB ਿਾਰਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਾਰਜ ਕਰੋ ਜੋ EGUSD
ਸੈਲੂਲਰ ਹੌਰਸਪੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। Wi-Fi ਵਸਗਨਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ EGUSD ਸੈਲੂਲਰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਲਾ ਮੀ ਹੈ।

ਪਡਹਲਾ ਸੂੰ ਸ਼ੋਡਧਤ ਸੂੰ ਸਕਰਣ |
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ਦੂਰੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਲੂਲਰ ਹੋਟਸਪੋਟ ਲੋ ਨ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
●

ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਵਰਕ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, EGUSD ਸੈਲੂਲਰ ਹੌਰਸਪੌਰ ਨੂੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ। ਹੌਟਸਪੌਟ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦਬਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤਹਾਨੂੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ
Goodbye ਸ਼ਬਦ ਡਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਡਦੂੰ ਦਾ, ਡਜਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਡਵਾਈਸ ਦੇ ਬੂੰ ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਡਹਲਾ ਸੂੰ ਸ਼ੋਡਧਤ ਸੂੰ ਸਕਰਣ |
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