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بائٹ سائز  -واٹس ایپ
یہ کیا ےہ؟
فون پر واٹس ایپ دکھائیں
آ
"واٹس ایپ ،ایس ایم ایس کی طرح ایک میسجنگ سروس ےہ ،جہاں �پ لوگوں
کو وائس میسجز ،تصاویر اور ایک ہی وقت پر گروپ کو بھی پیغام بھیج سکـےت
ہیں۔"
"واٹس ایپ انٹرنیٹ ڈیٹا آاستعمال کرتا ےہ تاکہ سسےت میں پیغامات بھیجیں جا
میسج کر رےہ ہیں اس کا فاصلہ خرچے کو تبدیل
سکے ،اور جس شخص رکو �پ آ
نہیں کرتا۔ مثال کے طو پر ،اگر آ�پکے خاندان کا کوئی فرد یا دوست جو کسی
ایپ پر میسج کر سکـےت ہیں اور
دوسرے ملک منتقل ہو گیا ےہ� ،پ انہیں واٹس
آ
اس سے زیادہ پیغام دیےن کی قیمت نہیں ہوگی اگر وہ �پ کے گھر کے اگےل دروازے
پر ہی کیوں نہ ہو۔"

وہ آچیزیں جس
کی �پ کو
ضرورت ہوگی
سمارٹ فون
ہینڈ سیٹس
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

واﭨﺲ اﯾﭗ
1

2

ون -ﭨﻮ -ون ﻤﯿﺴﺠﻨﮓ

3

4

5

واٹس ایپ
پوسٹرز
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آ
�پ اسے کس چیز کے لےی استعمال
کر سکـےت ہیں؟
آ
آ
"�پ اسے خاندان اور دوستوں کے ساتھ �سانی سے رابطے میں رہےن کے لےئ استعمال
کرسکـےت ہیں۔"
آ
"�پ اسے کاروباری لوگوں /ساتھیوں  /ہم جماعت  /گاہکوں کے بڑے گروپوں کے
ساتھ جڑنے کے لےئ بھی استعمال کر سکـےت ہیں :اشتہاری مصنوعات ،مشورے
بانٹنا ،کالس سے نوٹس یا اسائنمنٹس پر تبادلہ خیال کرنا۔"
ٹرینر واٹس ایپ کے فوائد اور اسے کس لےئ استعمال کرتے ہیں اس کی اپنی ذاتی
مثالیں شامل کرسکـےت ہیں۔
اسے ٹرینی سے متعلق بنائیں :اس بات پر تبادلہ خیال کریں کہ یہ ٹرینی کی اپنی
زندگی میں کس طرح فائدہ مند ہوسکـتا ےہ

بائٹ سائز  -واٹس ایپ
یہ کیسے کام کرتا ےہ؟
ٹرینی کے ہاتھوں
میں فون رکھیں
اور اقدامات پر
عمل کرنے میں
ان کی مدد کریں

اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

واﭨﺲ اﯾﭗ
1

2

اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

واﭨﺲ اﯾﭗ

ون -ﭨﻮ -ون ﻤﯿﺴﺠﻨﮓ

3

4

5

واٹس ایپ استعمال کرنے کا طریقہ
  1ٹو  1میسجنگپوسٹر دکھائیں اور بھیجےن کے مراحل
سے گزریں :پیغام  /تصویر  /وائس
میسج

1

ﮔﺮوپ ﻤﯿﺴﺠﻨﮓ

2

3

واٹس ایپ استعمال کرنے کا طریقہ -
گروپ میسجنگ
پوسٹر دکھائیں اور گروپ چیٹ شروع
کرنے کے مراحل سے گزریں

مشق!
آ
آ
"اب �پ واٹس ایپ کے بارے میں جان چکے ہیں� ،پ اسے کس چیز کے لےی استعمال کرنے میں دلچسپـی رکھےت
ہیں؟"
ٹرینر :ان ٹرینی کو مدد فراہم کریں جو اپےن فون پر اپےن رابطوں کو واٹس ایپ پیغامات بھیجنا چاہےت ہیں۔
آ
مشورہ" :واٹس ایپ میں بہت ساری خصوصیات ہیں۔ مثال کے طور پر� ،پ واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں کو
کال کر سکـےتآ ہیں ،یا میپ پر اپنی جگہ واٹس ایپ پر اپےن رابطوں کے ساتھ شیئر کر سکـےت ہیں تاکہ انہیں
معلوم ہو کہ �پ کہاں ہیں۔"
وضاحت کریں :کہ واٹس ایپ سے ملتی جلتی میسجنگ سروسز موجود ہیں۔ اس میں میسنجر ،وی چیٹ
اور وائبر شامل ہیں لیکن اس کے عالوہ اور بھی بہت سے ہیں۔
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ز
پوسٹر
آ
تصاویر( کٹ �ؤٹ(
اور
معلوماتیشیٹس
186

آ
پوسٹرز ,تصاویر(کٹ �ؤٹ) اورمعلوماتی شیٹس

ٓ
ﺗﺼﺎویﺮ)ﮐﭧ اؤٹ(  -واﭨﺲ ایﭗ

ٓ
ﺗﺼﺎویﺮ)ﮐﭧ اؤٹ(  -واﭨﺲ ایﭗ

1

2

واﭨﺲ اﯾﭗ

اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

3

4

ون -ﭨﻮ -ون ﻤﯿﺴﺠﻨﮓ

5

1

واﭨﺲ اﯾﭗ

اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

2

3

ﮔﺮوپ ﻤﯿﺴﺠﻨﮓ

1

ﻤﺰیﺪ

2

واﭨﺲ اﯾﭗ

اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

ﺑﻼک ﮐﺮﯾﮟ

3

ﺑﻼک ﮐﺮﯾﮟ

4

’ﺑﻼک‘ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ
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