مائیکروسوفٹ ٹیمز میٹنگز میں کیسے شرکت کی جائے ؟
یہ گائیڈآپ کومائیکروسوفٹ ٹیمز کے بارے میں مزید جاننے اوران کی میٹنگ میں شرکت
کے بارے میں سیکھنے کے لئے رہنمائی کرے گی۔
نیچے دئیے گئے امیجزمیں مائیکروسوفٹ ٹیمزکے بنیادی آئیکونز یا فنکشنز
(کام یا سرگرمیاں)دکھائے گئے ہیں۔
جب آپ ویڈیوکال کریں گے توکال کے ذریعے دوسروں سے رابطے کے لئے ان
فنکشنزکواستعمال کرسکیں گے۔مثالً میٹنگ چیٹ میں آپ اپنا سوال گروپ میں ٹائپ
کرسکتے ہیں یا بات کرنے والے شخص کی توجہ حاصل کرنے کے لئے ہاتھ اٹھا سکتے
ہیں۔
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ہدایت

ویب براؤزرکا استعمال کرتے ہوئے کس طرح مائیکروسوفٹ ٹیمز میٹنگ میں
شرکت کی جاسکتی ہے۔

۱۔ اپنا ڈیوائس کھولیں۔آپ کے اسمارٹ فون یا ٹیبلیٹ میں کیمرہ یا مائیکروفون الزمی
انسٹال ہونا چاہئیے تاکہ ویڈیو کال پرآپ دوسروں کودیکھ اورسن سکیں۔

۲۔ اپنا ای میل اکاؤنٹ کھولیں جوجی میل یا آؤٹ لک کے ساتھ رجسٹرڈہو۔

۳۔ آرگنائزرکی طرف سےبھیجا گیا ای میل دعوت نامہ کھولیں۔

۴۔ ای میل میں موجود جوائن مائیکروسوفٹ ٹیمزمیٹنگ کے آئیکون پرکلک کریں۔

مائیکروسوفٹ ٹیمزمیٹنگ میں شرکت

۵۔ براؤزرکے استعمال یا اپنی ڈیوائس پراپلیکیشن ڈاؤن لوڈکرنے کے لئے اسکرین
پرنظرآنے والی ہدایات پرعمل کریں۔
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ایپ کےذریعےکسطرح مائیکروسوفٹ ٹیمزمیٹنگ میں شرکت کی جائے

۱۔ اگرپہلے سے انسٹال نہیں توگوگل پلے اسٹورپرجاکرمائیکروسوفٹ ٹیمزایپ ڈاؤن لوڈ
کریں۔

۲۔ آرگنائزرکی طرف سے بھیجا گیا ای میل دعوت نامہ کھولیں۔
۳۔ میٹنگ شروع ہونے والی ہوتوجوائن ٹیمزمیٹنگ کے آئیکون یا لنک پرکلک کریں۔

مائیکروسوفٹ ٹیمزمیٹنگ میں شرکت
۴۔ اوپن نے ٹیمزمنتخب کریں پھرجوائن ایز اے گیسٹ (بطورمہمان شرکت) کا انتخاب
کریں۔

۵۔ اپنا نام ٹائپ کریں اورجوائن میٹنگ پرکلک کریں۔
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۶۔ آپ اب میٹنگ سے جڑچکے ہیں اورآرگنائزرجلد آپ کومیٹنگ میں شریک کریں گے۔

مزید تعاون کیلئے:

مانچسٹرڈیجیٹل چمپئین کی جانب سےفون پرمعاونت
آپ کے پاس ایسا ڈیوائس ہے جوانٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے؟
اس کے استعمال کے لئے مدد کی ضرورت ہے؟
ہمارے پاس ڈیجیٹل چیمپئینزکی ٹیم موجود ہے۔
جوٹیلی فون پرمانچسٹرکے رہائشیوں کومدد فراہم کرے گی ۔
پندرہ زبانوں میں کالزکی جاسکتی ہیں۔
اس نمبر پر کال کریں 07860 064128 :یا
 digitalinclusion@manchester.gov.ukپر ای میل کریں۔

اپنا نام بتائیں ہم آپ کوخود کال کریں گے اورمدد فراہم کریں گے۔
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کووڈ 19-کے دوران رابطے میں رہیں :
آن الئن آنے کے لئے اگرآپ کومدد اورسپورٹ کی ضرورت ہے۔ توکمیونٹی
کووڈ  19سپورٹ ہیلپ الئن کے نمبر 08002346123پر کال کریں ۔
 digitalinclusion@manchester.gov.ukپرای میل کریں۔

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

5

