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پاور  کے ساتھ استعمال کیا جاۓ۔ یہاں دیے گئے نقاط   'استعمال کرنا سیکھیں ڻیبلٹیزینڻیشن ' اس تحریر کو پاور پوائنٹ پر

کا تعلق   2) سے ہے اور نقطہ  1(صفحہ   1میں سالئیڈ پاور پوائنٹ کا تعلق   1کے نقاط کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ نقطہ  پوائنٹ
 طرح آگے چل رہا ہے۔ آپکو یہی متن ہر سالئیڈ کے نیچے نوڻس میں بھی ملے گا۔سے ہے، اور اسی    2سالئیڈ 

فونٹ میں سرخیاں    ترچھےفونٹ میں دکھایا گیا ہے، وه کورس کروانے والے استاد کیلئے تبصرے ہیں۔  موڻے جس تحریر کو 
ہو، اس میں رہنمائی کیلئے استعمال    دی جا رہی ہیں۔ باقی تحریر کو اونچی آواز سے پڑھا جا سکتا ہے یا استاد جو سکھا رہا

 کیا جا سکتا ہے۔ 

  

 متن 
ھانا شروع کرنے سے پہلے کورس کے شرکاء کے ساتھ تعلیمی اہداف پر بات کریں۔ اس طرح ان کیلئے اہم  پڑ .1

 ترین معلومات پر توجہ دینا اور انہیں یاد رکھنا آسان ہو جاۓ گا۔ 

 

 نا واقفیت حاصل کرڈیسک ڻاپ سے  نا اور  ڻیبلٹ کو آن کر .2

 
ڻیبلٹ استعمال کرنے کیلئے پہلے اسے آن کرنا پڑتا ہے۔ آن بڻن آپکو ڻیبلٹ کے کنارے پر ملے گا۔ یہ بڻن چمکیال ہو   .3

پر کئی   ڻیبلٹ کے کنارےآپکے  ایک دائرے کے اندر  لکیر بنی ہو سکتی ہے۔میں سکتا ہے یا اس کے اوپر یا برابر  

ڻیبلٹ ک سے پتہ نہ ہو کہ آن بڻن کونسا ہے تو مختلف بڻنوں کو دبا کر دیکھ لیں۔ بڻن ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ڻھی 

 کو آن کرنے کیلئے بڻن کو دو سیکنڈ کے قریب دباۓ رکھیں۔ 

 ۔ سب لوگوں سے اپنے اپنے ڻیبلٹ آن کرنے کو کہیں
 

کھولنے کیلئے سالئیڈ کریں")  ("  skyve for å låse opp""کوڈ ڈالنے کو کہا جاۓ گا، کچھ کو  PINکچھ لوگوں کو   .4

لکھا ملے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی انگلی کو سکرین پر رکھ کر دائیں طرف پھیریں گے۔ مختلف ڻیبلڻس کو  

 ۔کھولنے کیلئے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اپنی سکرین پر نظر آنے والی ہدایات پر عمل کریں
 ۔ دیکھ لیں کہ سب لوگوں نے اپنا ڻیبلٹ آن کر لیا ہے

 
اگر کچھ دیر ڻیبلٹ استعمال نہ کرنے پر آپکی سکرین سیاه ہو جاۓ (ڻائم آؤٹ یا وقفے کا موڈ) تو آپ آن بڻن کو  

بھی دوباره ڈالنا پڑے   PINجلدی سے دبا کر اسے واپس آن کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ڻیبلٹ کھولنے کیلئے اب  

 سکرین پر انگلی پھیرنی پڑے گی۔ گا یا 
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ہے۔ ہر چھوڻا سا تصویری آئیکون ایک   )ڈیسک ڻاپ ( "skrivebord" سکرین پر آ رہی ہے، وه آپکااب جو تصویر   .5

س دیکھنے کیلئے آپ سکرین پر انگلی رکھ کر دائیں یا  پ مزید ای یا ایپ ہے جو آپکے ڻیبلٹ پر دستیاب ہے۔ گرام وپر

 بائیں طرف پھیر سکتے ہیں۔

 سب لوگوں سے یہ آزمانے کو کہیں۔ 
 

  چھوڻی عالمات ہیں۔ بیچ بیچ میں اس الئن کوالئن ہے جس میں کچھ چھوڻی  کسکرین پر سب سے اوپر ایک باری  .6

 دیکھنا فائده مند ہو سکتا ہے۔ 

 

۔ بیڻری دکھا رہی ہے کہ ڻیبلٹ میں کتنی پاور ری کا تصویری آئیکون دکھائی دے گاالئن پر کسی جگہ آپ کو بیڻ  .7

کرین پر بیڻری کے برابر میں ایک ہندسہ لکھا ہوتا ہے کہ کتنی پاور باقی ہے۔  (بجلی) باقی ہے۔ کچھ لوگوں کی س

جب بیڻری خالی ہونے کے قریب ہو تو اچھا ہو گا کہ ڻیبلٹ کو چارجنگ پر لگا دیں۔ اگر آپ ڻیبلٹ کو آن نہ کر پا  

 ۔  ره کوشش کریںدوبارہے ہوں تو ہو سکتا ہے بیڻری ختم ہو چکی ہو۔ اسے چارجنگ پر لگا دیں اور کچھ منٹ بعد 

 

واپس الئن کی طرف۔ زیاده تر لوگوں کی الئن پر ایک گھڑی ہو گی۔ اور اگر ڻیبلٹ انڻرنیٹ سے کنیکٹ ہو تو آپکو  

ایک تصویر نظر آۓ گی جو چھوڻے سے دستی پنکھے جیسی ہو گی۔ ان عالمات کی ترتیب مختلف ہو سکتی ہے  

 ہے۔ جو اس پر منحصر ہے کہ آپ کے پاس کونسا ڻیبلٹ 

 ان لوگوں کی مدد کریں جو یہ عالمات تالش نہ کر پاۓ ہوں۔ 
 

 

 ایپ کھولنا اور واپس ڈیسک ڻاپ پر آنا .8

 

 کسی آئیکون پر کلک کر کے ایپ کھولیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کونسی ایپ کھولتے ہیں۔ .9

 پوری سکرین پر یہی نظر آۓ گی۔ جب ایپ کھل جاۓ گی تو  سب لوگوں سے کہیں کہ کسی ایپ کو دبا کر کھولیں۔ 

 

("ہوم") بڻن کو دبائیں   "hjem"ڈیسک ڻاپ پر واپس آنے کیلئے، تاکہ آپ وہاں سے کوئی اور ایپ چن سکیں، آپ   .10

ایک بڻن ہوتا ہے۔ کچھ ڻیبلڻس میں ہوم بڻن سکرین پر  پر  رخچھوڻے ڻیبلٹ کے گے۔ کچھ ڻیبلڻس میں ہوم کیلئے 

اس پر منحصر کہ آپ نے ڻیبلٹ کو کس رخ   کی تصویر سے ظاہر ہوتا ہے۔ نیچے کی طرف ایک چھوڻی سی مکان

 سے پکڑا ہوا ہے، یہ ہوم بڻن اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے لیکن اسکی شکل ہمیشہ یہی رہتی ہے۔ 

  

Kommentert [f1]: Typo rettet 
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 لوگوں سے کہیں کہ وه ہوم بڻن کو دبائیں اور واپس ڈیسک ڻاپ پر آ جائیں۔ سب  

چاہے ڻیبلٹ کی سکرین پر کسی بھی چیز نے جگہ گھیری ہو، آپ ہمیشہ    چاہے آپ نے کوئی بھی ایپ کھولی ہو اور

ویر پر واپس آ سکتے ہیں جو آپ اب دیکھ رہے ہیں۔ بڻن کو استعمال کرنے سے گھبرائیں ہوم بڻن کو دبا کر اس تص

 نہیں!

 

 ڻیبلٹ کو آف کرنا  .11

 

 کہ سکرین پر کوئی تبدیلی آۓ۔  'ے کیلئے آپ آن بڻن کو دو سیکنڈ دبا کر رکھیں حتیڻیبلٹ کو آف کرن  .12

 آن بڻن کو دو سیکنڈ دبا کر رکھنے کو کہیں۔ سب لوگوں سے 

 

 

 کو دبائیں۔  "Skru av"("آف کریں") ہو گا۔  "Skru av"کچھ لوگوں کے سامنے مینو کھلے گا جس میں ایک آپشن .13

یک طرف کھینچیں۔ اب ڻیبلٹ  ۔ اس بڻن کو پکڑ کر الکھا ملے گا کچھ لوگوں کو ("آف کرنے کیلئے سالئیڈ کریں") 

 آف ہو جاۓ گا۔ 

 

 ختم شد  .14

 


	متن

