ای میل اکاؤنٹ کیسے بنایا جائے
بہت سے مختلف ای میل پرووائیڈرزموجود ہیں جنہیں ای میل اکاؤنٹ بنانے کے
لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔سب تقریباًایک ہی طرح کام کررہے ہیں۔
مقبول پروائیڈرزمیں شامل ہیں:

•
•
•
•

جی میل
آؤٹ لک
یاہو
اے اوایل

ہدایات
جی میل پراکاؤنٹ بنانے کے لئے ہدایات یہ ہیں۔

۱۔ اپنا ڈیوائس کھولیں۔

۲۔ انٹرنیٹ براؤزرکے آئیکون پرکلک کریں۔وہ کچھ اس طرح نظرآئے گا۔

1

۳۔ سرچ بارمیں جی میل ٹائپ کریں اورریٹرن کا بٹن دبائیں۔

۴۔ جی میل کے لنک پرکلک کریں

۵۔ کرئیٹ اکاؤنٹ پرکلک کریں۔

۶۔ دئیے گئے خانے میں اپنی تفصیالت ٹائپ کریں۔

۷۔ پاس ورڈ کا انتخاب کریں۔مضبوط پاس ورڈ بنانا انتہائی اہم ہے۔لمبا پاس ورڈبنانے کی
کوشش کریں جس میں نمبرز،سمبلز،اپراورلوئرکیس لیٹرزشامل ہوں۔

2

۸۔نیکسٹ پرکلک کریں۔

آپ کواپنے اکاؤنٹ کی تصدیق کے لئے موبائل فون نمبرفراہم کرنے کی
ضرورت ہوگی۔اپنا نمبرٹائپ کریں اورسینڈپریس کریں۔آپ کوگوگل کی جانب
سے ٹیکسٹ موصول ہوگا جس میں کوڈ ہوگا۔
۱۰۔ اپنے ڈیوائس پرکوڈ لکھیں اورویری فائے پرکلک کریں۔یہ ایک ٹک کی
طرح دکھائی دے گا۔

۱۱۔ اپنی کچھ مزید ذاتی معلومات درج کریں جیسا کہ آپ کا نام،تاریخ پیدائش۔
۱۲۔ نیکسٹ پرکلک کریں۔

3

آپ سے گوگل سروس کی پرائیوسی پالیسی اورشرائط پڑھنے کوکہا
جائیگا۔پھرآئی ایگری پرکلک کریں۔

۱۳۔آپ کا اکاؤنٹ بن گیا۔

۱۴۔اپنا اکاؤنٹ استعمال کرنے کے لئے
 www.gmail.comپرجائیں اوراپنا ای میل ایڈریس(یوزرنیم،پاس ورڈ) ٹائپ کریں اور

نیکسٹ پرکلک کریں۔

۱۵۔آپ اپنے ای میل اکاؤنٹ میں لوگ ان ہوچکے ہیں۔اپنے ای امیل اکاؤنٹ سے
باہرآنے کے لئے سائن آؤٹ کے آئیکون پرکلک کریں۔

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۔
 07860 064128پرکال کریں۔ یا
 digitalinclusion@manchester.gov.ukپرای میل کریں۔
اپنا نام بتائیں ہم آپ کوخود کال کریں گے اورمدد فراہم کریں گے

5

کووڈ  19کےدوران رابطے میں رہیں
آن الئن آنے کے لئے اگرآپ کومدد اورسپورٹ کی ضرورت ہے توکمیونٹی
کووڈ 19سپورٹ ہیلپ الئن کے نمبر
 0800 2346123پرکال کریں۔
 digitalinclusion@manchester.gov.ukپر ای میل کریں ۔۔۔

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