
ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਰਿਫਊਜੀ ਬੋਰਡ ਔਫ ਕੈਨੇਡਾ ਿਵਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਚੁਅਲ 
ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਸੁਝਾਅ 
ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਰਿਫਊਜੀ ਬੋਰਡ ਔਫ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਿਵਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਚਅੁਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਿਟਸ ਟ ੂਅਪੀਅਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।  
 

 
 
 

 
 

ਐਪ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ੋ ਆਪਣੇ ਿਡਵਾਈਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰ ੋ

ਹੱੈਡਫੋਨਜ਼ ਅਤ ੇਿਮਊਟ 
ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ੋ

ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  

ਿਤਆਰ ਰੱਖ ੋ
ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ੋ

ਮਾਈਕ�ੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਿਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 
ਐਪ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਚਅੁਲ 
ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ 
ਸਮੱੁਚਾ ਅਨੁਭਵ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਤੁਸੀ ਂਵੱੈਬ ਬ�ਾਊਜ਼ਰ 
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇਕਨੈਕਟ ਕਰਨ 
ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਪਣੇ ਿਡਵਾਈਸ ਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 
ਸਪੀਡ (1.5 Mbps ਜਾ ਂ
ਿਬਹਤਰ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਿਫਰ, 
ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ 
(ਜਾ ਂਇੱਕ ਦੋਸਤ) ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹੋਏ ਿਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ, ਮਾਈਕ�ੋਫ਼ੋਨ, 
ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਸੀ ਂਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ 
ਤੁਸੀ ਂਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 
ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਿਬਲਟ-ਇਨ ਮਾਈਕ�ੋਫ਼ੋਨ ਵਾਲੇ 
ਹੱੈਡਫ਼ੋਨਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ 
ਮਾਈਕ�ੋਫੋਨ ਨੰੂ ਿਮਊਟ ਰੱਖੋ 
ਿਸਵਾਏ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੈਕੇਜ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਿਨਆਂ 'ਤੇ ਨੰਬਰਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਇੱਕੋ 
ਕਾਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਉਪਲਬਧ 
ਹੈ। ਿਕਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਿਸਆ 
ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀ ਂ
ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ 'ਤੇ 
ਆਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਿਮਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਟੈਲੀਕੌਨਫਰੰਸ ਿਵੱਚ ਕਾਲ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-teams/download-app
https://www.google.com/search?q=test+internet+speed
https://www.google.com/search?q=test+internet+speed

