
WHATSAPP for Android Users
واڻس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں: 1نمبر 

2  .Searchباکس پر ڻیپ کریں۔

واڻس ایپ لکھیں۔. 3 4 .Installپر ڻیپ کریں۔ جب
ایپ ڈاؤن لوڈ ہو جائے تو ، 

Openپر ڻیپ کریں۔

1 .Androidر اپلی کیشن اسڻو
کھولیں۔

جو وبسائٹ اور پروگرام لکھی گئ ھیں، ان : دستبداری
نھئں کی جا رھی ھے۔ ان کے اگریمنٹ کو کی توثیق 

ماننے سے پہلے انھیں سمجھنا چاہئے۔ 



WHATSAPP for Android Users

Your Name

واڻس ایپ سیٹ کریں: 2نمبر 
کو جب آپ پہلی بار ایپ کھولیں گے ، آپ کو اسے ترتیب دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ

صرف اپنے پہلے استعمال پر یہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔

1 .Agreeپر ڻیپ
کریں اور جاری 

رکھیں۔

2 .Continue
۔پر ڻیپ کریں

ر واڻس ایپ کو تصاوی. 3
اور رابطوں تک رسائی 

پر Allowدینے کے لئے 
ڻیپ کریں۔

ر اپنا فون نمب. 4
درج کریں اور 

Next پر ڻیپ
کریں۔

5 .OKپر ڻیپ
کریں۔

ں اپنا نام لکھی. 8
پر Nextاور 

ڻیپ کریں۔

آپ کوڈ کے ساتھ. 6
ایک ڻیکسٹ میسج
وصول کریں گے۔ 

۔یہاں کوڈ درج کریں

ایپ آپ . 7
کے کوڈ کی 
تصدیق کرے

گی۔



WHATSAPP for Android Users

رابطے شامل کرنا: 3نمبر 

اپنے فون پر روابط. 1
کی ایپ کھولیں۔ پھر 
رابطہ شامل کرنے 

آئیکن پر + کے لئے 
ڻیپ کریں۔

رابطے کا نام . 2
اور فون نمبر درج

Saveکریں ، پھر 
پر ڻیپ کریں۔

ہ شامل واڻس ایپ آپ کے فون پر رابطوں کو ایپ میں شامل کرتا ہے۔ اپنے فون میں رابط
ں۔ کرنے کے لئے ، ان اقدامات پر عمل کریں۔ بصورت دیگر ، اگلے حصے پر جائی



Sandy Smith

WHATSAPP for Android Users

Sandy Smith Sandy Smith

Text Chat Voice Call Video Call Voice Recording

واڻس ایپ میں بات چیت کرنا: 4نمبر 
ڈنگ۔ آپ ان ڻیکسٹ چیٹ ، وائس کالز ، ویڈیو کالز ، اور آڈیو ریکار: واڻس ایپ میں مواصلت کے چار طریقے ہیں

و۔چار میں سے کوئی بھی انتخاب کرسکتے ہیں جو آپ کے روابط کے ساتھ بات چیت کرنے میں آسان ہ

تحریری پیغام صوتی کال ویڈیو کال صوتی ریکارڈنگ

واڻس ایپ . 1
کھولیں اور نیا 
پ میسج آئیکن ڻی

کریں۔

ر اپنا رابطہ تالش کریں او. 2
ے اس پر دبائیں۔ اب آپ چیٹ ک

لئے تیار ہیں۔

م چیٹ ونڈو میں ، اپنا پیغا
ں ، اسکرین کے نیچے لکھی
یر کو پھر بھیجنے کے لئے ت

دبائیں۔

صوتی کال شروع کرنے
ر کے لئے ، فون آئیکن پ

کلک کریں۔

ویڈیو کال شروع کرنے
ون کے لئے ، کیمره آئیک

پر کلک کریں۔

آڈیو ریکارڈنگ کرنے 
ے کیلئے ، مائکروفون ک

ں۔ ختم بڻن کو تھام کر بولی
۔ہونے پر اسے چھوڑ دیں



WHATSAPP for Android Users

زبان کو تبدیل کرنا: 4نمبر 
و تبدیل واڻس ایپ عام طور پر آپ کے فون کی زبان پر عمل کرے گا۔ اپنے فون کی زبان ک

:کرنے کے ان اقدامات پر عمل کریں

1 .Settingsکھولیں۔ 4 .Language میں
دبائیں۔

5 .Add Language
پر ڻیپ کریں۔

Set as Default .7
پر ڻیپ کریں۔

2 .Search آئیکن
پر ڻیپ کریں۔

3 .Language and 
Input میں دبائیں۔

مطلوبہ زبان . 6
کی تالش کریں

اور اس پر ڻیپ 
کریں۔



WHATSAPP for iPhone Users 

آئی فون ایپ اسڻور . 1
کھولیں۔

واڻس ایپ ڻائپ . 3
کریں۔

2 .Searchپر ڻیپ کریں۔

4 .Installپر ڻیپ کریں ، جب
پ ایپ ڈاؤن لوڈ ہو جائے تو ، ڻی

کھولیں۔ 

واڻس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ : 1نمبر 

جو وبسائٹ اور پروگرام لکھی گئ ھیں، ان : دستبداری
نھئں کی جا رھی ھے۔ ان کے اگریمنٹ کو کی توثیق 

ماننے سے پہلے انھیں سمجھنا چاہئے۔ 



+1 (415) 555-5555

WHATSAPP for iPhone Users 

+1 (415) 555-5555

Your Name

واڻس ایپ سیٹ کریں۔: 2نمبر 
جب آپ پہلی بار ایپ کھولیں گے ، آپ کو اسے ترتیب دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ 

کو صرف اپنے پہلے استعمال پر یہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔

2 .Allow
پر ٹیپ 
کریں۔

1 .Agree پر
ڻیپ کریں اور 
جاری رکھیں۔

اپنا فون نمبر . 3
درج کریں اور 

Done پر ڻیپ
کریں۔

4 .Yes پر
۔ڻیپ کریں

آپ کوڈ کے ساتھ ایک ڻیکسٹ . 5
میسج وصول کریں گے۔ یہاں کوڈ 

درج کریں۔ ایپ آپ کے کوڈ کی 
تصدیق کرے گی۔

اپنا نام ڻائپ کریں اور . 6
Doneپر ڻیپ کریں۔



WHATSAPP for iPhone Users 
رابطے شامل کرنا۔. 3نمبر 

واڻس ایپ آپ کے فون پر رابطوں کو ایپ میں شامل کرتا ہے۔ اپنے فون میں رابطہ شامل 
کرنے کے لئے ، ان اقدامات پر عمل کریں۔ بصورت دیگر ، اگلے حصے پر جائیں۔

اپنے فون پر فون . 1
آئیکن کھولیں۔ پھر 

شامل کرنے رابطہ
آئیکن پر+ کے لئے 

ڻیپ کریں۔
رابطے کا نام . 2

اور فون نمبر درج 
Saveکریں ، پھر 

پر ڻیپ کریں۔



WHATSAPP for iPhone Users 

Text Chat Voice Call Video Call Voice Recording

واڻس ایپ میں بات چیت کرنا۔: 4نمبر 
آڈیو ڻیکسٹ چیٹ ، وائس کالز ، ویڈیو کالز ، اور: واڻس ایپ میں مواصلت کے چار طریقے ہیں

مال کرنا ریکارڈنگ۔ آپ ان چاروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرسکتے ہیں جو آپ کے لئے استع
آسان ہے۔

واڻس ایپ . 1
کھولیں اور 

New 
Message

آئیکن ڻیپ 
کریں۔

اپنا رابطہ ڈھونڈیں اور . 2
اس پر ڻیپ کریں۔ اب آپ 

چیٹ کے لئے تیار ہیں۔

تحریری پیغام صوتی کال ویڈیو کال آواز کی ریکارڈنگ

چیٹ ونڈو میں ، اسکرین 
کے نیچے اپنے پیغام کو 
ڻائپ کریں ، پھر بھیجنے

کے لئے تیر آئیکن پر ڻیپ 
کریں۔

صوتی کال شروع 
کرنے کے لئے ، فون 

آئیکن پر کلک کریں۔

ویڈیو کال شروع کرنے 
ن کے لئے ، کیمره آئیکو

پر کلک کریں۔

، آڈیو ریکارڈنگ کیلئے
و مائکروفون کے بڻن ک
غام دبائیں اور بولیں ، پی

ڑ ختم ہونے پر اسے چھو
دیں۔



WHATSAPP for iPhone Users 
زبان کو تبدیل کرنا: 4نمبر 

بان کو واڻس ایپ عام طور پر آپ کے فون کی زبان پر عمل کرے گا۔ اپنے فون کی ز
:، ان اقدامات پر عمل کریںلئےتبدیل کرنے کے 

1 .Settings
کھولیں۔

2 .General پر
ڻیپ کریں۔

4.Other 
Languages

پر ڻیپ کریں۔

مطلوبہ زبان . 5
۔کا انتخاب کریں

5.Change to 
your Language

پر ڻیپ کریں۔

3.Languag
e & 

Region پر
ڻیپ کریں۔



ZOOM for Android Users

ن لوڈ ک��ںࣿزوم ڈاو: پہال قدم-۱

 Search(سرچ بار -۲
Bar (میں کلک کریں

ڻائپ کریں ) Zoom(زوم -۳
Zoom Cloud Meetingsاور 

کو دبائیں

کو ) Install(انسڻال -۴
دبائیں

جائےھوانسڻالجب -۵
کو دبائیں) Open(تو 

ھوںمیٹنگ منی شامل زوم: دو�ا قدم-۲

 Joinزوم کھولیں اور -۱
a Meetingکو دبائیں

اور ڈیمیڻنگ کی آ ئی -۲
اپنا نام ڻائپ کریں

Join Meeting۔ اب آپ ۳
کو دبائیں

اگر میڻنگ کا میزبان -۵
تو آپ کو ھےموجود نہیں 

یہ سکرین نظر آئی گی

اگر میڻنگ کے لئے-۴
رڈ پاسورڈ چاھیئے تو پاسو

دبائیںOkڻائپ کریں اور 

 Play(پلے سڻور -۱
Store (کو کھولیں

جو وبسائٹ اور پروگرام لکھی گئ ھیں، ان : دستبداری
نھئں کی جا رھی ھے۔ ان کے اگریمنٹ کو کی توثیق 

ماننے سے پہلے انھیں سمجھنا چاہئے۔ 



ZOOM for Android Users 

)جاری(ھوںمیٹنگ منی شامل زوم: دو�ا قدم-۲

ں جب میزبان میڻنگ می-۵
شامل ھو جائے، اور آپ 
پہلی دفعہ شامل ھو رھے 
ھیں تو آپ یہ سکرین 

کو Got itدیکھیں گے۔   
دبائیں

آپ پہلی دفعہ شامل ھو-۶
ن رھے ھیں تو آپ یہ سکری

کو Allowدیکھیں گے۔  
دبائیں

 Call via۔ اب آپ ۷
Device Audioکو دبائیں

۔ ویڈیو چالو کرنے کے۸
کو لئے کیمره کی تصویر

دبائیں

۔ پہلی دفع وڈیو چالو ۹
ہ کرنے کے لئے آپ کو ی

سکرین دکھائی دے گی۔ 
Allowکو دبائیں

۔ اپنی سکرین دوسروں۱۰
ے کے ساتھ شیئر کرنے ک

کے آئی کون Shareلئے 
کو دبائیں

کو دبائیںScreen۔ اب ۱۱ یئر ۔ پہلی دفعہ سکرین ش۱۲
کرنے کی صورت میں آپ
کو یہ سکرین دکھائی دے

کو دبائیںStart nowگی۔ 

Allow permission۔ ۱۳
م آپ بڻن کو دبائیں تا کہ زو

کی سکرین دوسروں کو 
دکھا سکے

ں۔ اب ۔ بیک بڻن کو دبائی۱۴
آپ اپنی سکرین شئیر 

ںکرنے کے لئے تیار ھی



ZOOM for iPhone Users

ن لوڈ ک��ںࣿزوم ڈاو: پہال قدم-۱

 Play(پلے سڻور -۱
Store (کو کھولیں

)  search bar(سرچ بار -۲
میں کلک کریں

ڻائپ ) Zoom(زوم -۳
 Zoom Cloudکریں اور 

Meetingsکو دبائیں

کو ) Install(انسڻال -۴
دبائیں

جائےھوانسڻالجب -۵
کو دبائیں) Open(تو 

ھوںمیٹنگ منی شامل زوم: دو�ا قدم-۲

 Joinزوم کھولیں اور -۱
a Meetingکو دبائیں

اور ڈیمیڻنگ کی آ ئی -۲
اپنا نام ڻائپ کریں

Join Meeting۔ اب آپ ۳
کو دبائیں

اگر میڻنگ کا میزبان -۵
تو آپ کو ھےموجود نہیں 

یہ سکرین نظر آئی گی

اگر میڻنگ کے لئے-۴
رڈ پاسورڈ چاھیئے تو پاسو

دبائیںokڻائپ کریں اور 

جو وبسائٹ اور پروگرام لکھی گئ ھیں، ان : دستبداری
نھئں کی جا رھی ھے۔ ان کے اگریمنٹ کو کی توثیق 

ماننے سے پہلے انھیں سمجھنا چاہئے۔ 



ZOOM for iPhone Users

)جاری(ھوںمیٹنگ منی شامل زوم: دو�ا قدم-۲

ں جب میزبان میڻنگ می-۵
شامل ھو جائے، اور آپ 
پہلی دفعہ شامل ھو رھے 
ھیں تو آپ یہ سکرین 

دبائیںOkدیکھیں گے۔  

دبائیںAllow۔ اب آپ ۶ کو Join Audio۔ اب آپ ۷
دبائیں

 Call using Internet۔  ۸
Audioکو دبائیں

۔ اب آپ سن اور بول ۹
سکتے ھیں۔ وڈیو چالنے

کو Start Videoکے لئے 
دبائیں 

دبائیںOk۔ اب آپ ۱۰ ۔ اپنی سکرین شئیر ۱۱
 Shareکرنے کے کئے 

Contentواال بڻن دبائیں

واال Screen۔ اب آپ ۱۲
بڻن دبائیں

۔ ان میں سے جو بھی ۱۳
ے آڻم آپ نے شیئر کرنی ھ

 Startاسکو چنیں اور 
Recordingکو دبائیں

م ۔ جب آپ نے شئیرنگ خت۱۴
یں کرنی ھے تواُس آڻم کو چن

کو Stop Recordingاور 
دبائیں



کریںکلککوڈبےکارنگبھورے۳

ZOOM Guide for Apple Mac Users
� زوم  ۱ کو ڈاؤن لوڈ کی��
۔ نیچے نیلی رنگ کی لکھی حوی ویب سائٹ کو اپنے کمپیوڻر میں ڈالے 1

https://www.zoom.us/download

اس کے بعد نیلے مستطیل ڈبے-۲
کو کلک کریں 

جو وبسائٹ اور پروگرام لکھی گئ ھیں، ان : دستبداری
نھئں کی جا رھی ھے۔ ان کے اگریمنٹ کو کی توثیق 

ماننے سے پہلے انھیں سمجھنا چاہئے۔ 



پھر واپس نیچے دائں طرف واال-۵
مستطیل کلک کریں

جب ڻک مارک دکھے تو پھر -۶
واپس، نیچے دائں طرف واال 

مستطیل کلک کریں

Step 1: Download Zoom (Continued)

ZOOM Guide for Apple Mac Users

اس کے بعد نیچے دائں طرف واال مستطیل -۴
کلک کریں



ZOOM Guide for Apple Mac Users
زوم کو چالو کرنا-2

� آپ کو �ی کرنا پڑ� گا پھ� دفع زوم کو چالو کر�ف � ل�ی

پھلی دفع آپ کو نیچے سفید واال مسطتیل کلک ۱
کرنا پڑے گا

ھے اس کے بعد اوپر نیلے رنگ میں دائں طرف لک-۲
ھوۓ جملے کو کلک کریں

اپنی ای میل لکھیں اور نیلے مستطیل کو کلک۳
کریں

اگر آپ کے پاس گوگل کا اکاونٹ ھے تو گوگل 
والے مستطیل کو کلک کریں اور ساتویں نمبر پے

چلے جائیں



ZOOM Guide for Apple Mac Users

پھر جب اوپر والی سکرین دکھے تو اپنی ای میل ۴
چک کریں

ای میل میں نیلے مستطیل کو کلک کریں۵

اپنا پھال اور آخری نام اور پاس وڑڈ لکھیں پھر نیچے ۶
والے مستطیل کو کلک کریں

زوم کو چالو کرنا-2



ZOOM Guide for Apple Mac Users

نیالپھرلکھیںمیلایکامیلجی۷
کریںکلکمستطیل

پڑھیںیہوالےاکاونٹگوگل

2-زوم کو چالو کرنا 

اب نیچے واال نیال مستطیل واپس کلک ۸
کیجیے



اوپر کی طرف دائں حسے میں جہاں نیال مستطیل ھے اس کے ساتھ واال-۱
جمال کلک کریں

اگر گوگل سے سائن ان کرینگے تو جو-۳
اکاونٹ استعمال کرنا ھے اسے کلک کرئں

ZOOM Guide for Apple Mac Users

کرناچالوکوزوم ۳
ھوناداخلمیںزومبعدکےدینےانفارمیشن

واالدائںنیچےبعدکےورڈپاساورمیلای۲
کریںکلکمستطیل

کریےانسائنسےگوگلیا



 جمال میڻنگ شروع کرنے کے لیے اوپر کی طرف بیچ واال-۱
کلک کرئں

میڻنگ شروع ھونے سے پھلے یہ سکرین -۳
دکھے گی

ZOOM Guide for Apple Mac Users

وات�میٹنگزوم۴ �ش

پھراورلکھیںشناخسطمیڻنگوالینمبر۲
کریںکلکمستطیلواالنیچے

لیںلکھتومانگےورڈپاسمیڻنگاگر

تسویریہتوجاےھوشروعمیڻنگجب۴
گیدکھے



ویڈیو کے لئے کیمرے والی تسویر کلک کرئں۷

لی ویڈیو روکنے کے لیے کیمرے وا۸
تسویر واپس کلک کرئں

آواز کے لئے تسویر کو کلک کرئں-۵

ZOOM Guide for Apple Mac Users

آۓآوازکیتاکریںکلکمستطیلواالاوپر۶

وات�میٹنگزوم۴ �ش



سکرین کے نیچے طرف ھرے رنگ والی تسویر کو کلک کرئں-۱

لک سکرین کو نا دکھانے کے لیے الل مستطیل ک-۳
کیجئے تاکۂ رک جائے

ZOOM Guide for Apple Mac Users
مرکزکادکھانےسکریناپنی ۵

پھراورکریںکلکاسےھودکھانیسکرینجو۲
کریںکلکمستطیلنیالنیچے
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� زوم  ۱ کو ڈاؤن لوڈ کی��

اس کے بعد نیلے مستطیل ڈبے-۲
کو کلک کریں 

اب نیچے مستطیل ڈبوں مے سے -۳
بائں والے کو کلک کریں 

اس کے بعد آپ کو یے دکھنا چاھۓ-۴

اگر نیچے یے دکھے تو اس -۳
مستطیل کو کلک کریں

۔ نیچے نیلی رنگ کی لکھی حوی ویب سائٹ کو اپنے کمپیوڻر میں ڈالے 1
https://www.zoom.us/download

جو وبسائٹ اور پروگرام لکھی گئ ھیں، ان : دستبداری
نھئں کی جا رھی ھے۔ ان کے اگریمنٹ کو کی توثیق 

ماننے سے پہلے انھیں سمجھنا چاہئے۔ 
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پھلی دفع آپ کو نیچے سفید واال مسطتیل کلک ۱
کرنا پڑے گا

اس کے بعد نیچے نیلے رنگ میں دائں طرف لکھے۲
ھوۓ جملے کو کلک کریں

زوم کو چالو کرنا-۲
� آپ کو �ی کرنا پڑ� گا پھ� دفع زوم کو چالو کر�ف � ل�ی

پھر اپنی پیدائش تاریخ لکھیں اور نیلے مستطیل کو کلک کریں۳



اپنی ای میل لکھیں اور نیلے مستطیل کو کلک ۴
کریں

اگر آپ کے پاس گوگل کا اکاونٹ ھے تو گوگل 
والے مستطیل کو کلک کریں اور ساتویں نمبر پے

چلے جائیں

ZOOM Guide for Windows PC Users 

پھر جب اوپر والی سکرین دکھے تو اپنی ای میل ۵
چک کریں

زوم کو چالو کرنا  - ۲

ای میل میں نیلے مستطیل کو کلک کریں۶ اپنا پھال اور آخری نام اور پاس وڑڈ لکھیں پھر نیچے ۷
والے مستطیل کو کلک کریں
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کیاکلکواپسمستطیلنیالواالنیچےاب نیالپھرلکھیںمیلایکامیلجی۸۷
کریںکلکمستطیل

پڑھیںیہوالےاکاونٹگوگل

-زوم کو چالو کرنا  ۲
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کرناچالوکوزوم - ۳
ھوناداخلمیںزومبعدکےدینےانفارمیشن

واالداےنیچےبعدکےورڈپاساورمیلای۵
کریںکلکمستطیل

کریےانسائنسےگوگلیا۵
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وات�میٹنگزوم۴ �ش

گھرتکونےمیںحسےدائںاوپر۱
حاتھداےاوپرپھرکریںکلککو

ںکریکلککومستطیلنیلےوالے

پھراورلکھیںشناخسطمیڻنگوالینمبر۶
کریںکلکمستطیلواالحاتھبائںنیچے

لیںلکھتومانگےورڈپاسمیڻنگاگر ۳
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تسویریہتوجاےھوشروعمیڻنگجب۵
گیدکھے

یہتوکینھیشروکالنےوالےمیڻنگاگر۴
گیدکھےتسویر

حاتھبائیںنیچے۶
مستطیلاللواال

کریںکلک

مستطیلواالاوپر۷
کیتاکریںکلک
آۓآواز

حاتھدائںنیچے۸
واالکیمرےواال

کریںکلکمستطیل
دکھانےویڈیواپنی
لئےکے

وات�میٹنگزوم۴ �ش
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مرکزکادکھانےسکریناپنی ۵

کریںکلکمستطیلواالبیچلیےکےدکھانےسکریناپنی۱

ککلمستطیلنیالنیچےپھراورکریںکلکاسےھودکھانیسکرینجو۲
کریں
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