ایپ ڈاؤن لوڈ کیسے کریں

یہ انٹرنیٹ ہدایات آپ کوبتائیں گی کہ کیسے آپ اپنے ڈیوائس پرایپ ڈاؤن لوڈ کرسکتے
ہیں۔

آپ ایپس گوگل پلے سے ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں۔

گوگل پلے کوکہیں کہیں پلے اسٹور بھی کہا جاتا ہے۔

گوگل پلے ایک آن الئن دکان کی طرح ہے جہاں سے آپ اپنے فون،کمپیوٹریا ٹیبلٹ کے
لئے مختلف قسم کے ایپس خرید سکتے ہیں۔

گوگل پلے آئیکون اس طرح دکھائی دیتا ہے۔

گوگل پلے بھی ایک ایپ ہے

1

ہدایات

۱۔ اپنے ڈیوائس کو آن اوران الک کریں۔
۲۔ گوگل پلے آئیکون پر ٹیپ کریں یا پھر انٹرنیٹ پر گوگل پلے ویب پیج
کھولیں۔

۳۔ پیج کے سب سے اوپر والے حصے میں آپ کو سرچ بار نظر آئے گا۔

۴۔ آپ سرچ بار میں ایپ کا نام ٹائپ کرسکتے ہیں۔ مثال کے طورپر زوم
ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔
۵۔ سرچ بار میں زوم ٹائپ کریں
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۶۔ میگنی فائنگ گالس(بڑا دکھانے واال عدسہ ) کا آئیکون پریس کریں۔

۷۔ زوم کے آئیکون پر ٹیپ کریں۔ عام طور پر الٹے ہاتھ پرپہال ایپ ہوتا ہے جو آپ
ڈھونڈتے رہے ہوتے ہیں۔

۸۔ انسٹال کے آئیکون پرکلک کریں۔

۹۔ ایپ خودبخود آپ کے ڈیوائس پرانسٹال ہوجائے گا اورآپ کے ہوم اسکرین پرنظرآئے
گا۔

۱۰۔ زوم استعمال کرنے زوم ایپ پرٹیپ کریں تو وہ کھل جائے گا۔

3

چیزوں کی معلومات !
ایپ اوراسٹوریج اسپیس
ہر وہ ایپ جو آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں آپ کے ڈیوائس کی اندرونی اسٹوریج
پرجگہ گھیرتا ہے۔ جب اسٹوریج کم ہوجائے تو آپ کے فون یا ٹیبلٹ میں مسائل
پیدا ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔
اسٹوریج اسپیس چیک کرنے کے لئے اپنے فون میں سیٹنگ آئیکون پرجا کر
کلک کریں۔

پھر اسٹوریج پر ٹیپ کریں۔

کسی بھی ایپ کو ان انسٹال کرنے کے لئے اس ایپ کے آئیکون پرٹیپ اورہولڈ
کریں اوران انسٹال پریریس کریں۔ یہ ایک بن کی طرح دکھائی دے گا۔

4

مزید تعاون
مانچسٹرڈیجیٹل چمپئینز کی جانب سے فون پرمعاونت
آپ کے پاس ایسا ڈیوائس ہے جوانٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے؟
اس کے استعمال کے لئے مدد کی ضرورت ہے؟
ہمارے پاس ڈیجیٹل چیمپئینز کی ٹیم موجود ہے
جوٹیلی فون پرمانچسٹرکے رہائشیوں کومدد فراہم کرے گی۔
پندرہ زبانوں میں کالزکی جاسکتی ہیں۔
 0786 0064128پرکال کریں۔
 digitalinclusion@manchester.gov.ukپرای میل کریں۔
اپنا نام بتائیں ہم آپ کو خود کال کریں گے اور مدد فراہم کریں گے۔

5

کووڈ۱۹کےدوران رابطے میں رہیں
آن الئن آنے کے لئے اگرآپ کومدد اورسپورٹ کی ضرورت ہے توکمیونٹی
کووڈ ۱۹سپورٹ ہیلپ الئن کے نمبر
 0800 2346123پرکال کریں

 digitalinclusion@manchester.gov.ukپرای میل کریں۔

مزید معلومات کے لئے لنک پر کلک کریں :
https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_con
nected_through_covid-19_leaflets
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