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ٹول کٹ کا تعارف
موبائل فونز ،صرف کال کرنے کے ایک ٹول سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ تیزی سے دنیا بھر کے لوگوں کو انٹرنیٹ
تک رسائی کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ اگرچہ انٹرنیٹ صارف کو فوائد کی ایک وسیع رینج فراہم کر سکـتا ےہ،
ایک موثر طریقے سے موبائل فون استعمال کرنے کے لےئ مخصوص مہارت اور علم کی ضرورت ےہ .اس کا
مطلب یہ ےہ کہ جن لوگوں میں مہارت اور سمجھ کی کمی ےہ وہ زندگی کو بہتر بنانے والی ان خدمات تک
رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔

یہ ٹول کٹ کیا حاصل کرنے کی کوشش اس ٹول کٹ میں پیش کی گـئی ٹریننگ ،کم یا بغیر
موبائل انٹرنیٹ کی مہارت والے لوگوں کو نشانہ بناتی
کر رہا ےہ؟
ےہ .اس کا مقصد ان لوگوں کو سکھانا ےہ جو یہ
آ
سیکھنا چاہےت آہیں کہ موبائل انٹرنیٹ کیا ےہ اور
یہ ٹول کٹ موبائل نیٹ ورک �پریٹرز (ایم این اوز)،
غیر سرکاری تنظیموں (این جی اوز) ،ترقیاتی تنظیموں رابطے کرنے اور �ن الئن تالش کرنے کے کیا طریقے
اور حکومتوں کے لےئ ےہ جو لوگوں کے بنیادی علم اور ہیں .یہ ٹول کٹ بغیر تجربے کے لوگوں کے لےئ موزوں
موبائل انٹرنیٹ کی تفہیم کو بہتر بنانے کے لےئ ٹریننگ نہیں ےہ۔ یہ بنیادی افعال کا احاطہ نہیں کرتا جیسے
موبائل فون پر کال مالنا یا ایس ایم ایس بھیجنا۔ اسی
فراہم کرنا چاہےت ہیں۔
طرح یہ ان لوگوں کے لےئ بھی نہیں ےہ جو پہےل سے ہی
موبائل انٹرنیٹ سے واقف ہیں.
یہاں فراہم کردہ ٹولز اور وسائل ،ٹرینرز کو وہ سب
کچھ دیےت ہیں جو انہیں موبائل فونز پر انٹرنیٹ کی
قدر اور فعالیت کا مظاہرہ کرنے کے لیۓ درکار ےہ۔ اس
کے نتیجے میں ٹرینیز اس بات کی تفصیلی تفہیم کہ وہ
انٹرنیٹ کو کس کام کے لیے استعمال کر سکـےت ہیں اور
اس تک رسائی اور استعمال کے لیے درکار بنیادی
مہارتیں سے لیس ہوں گے ۔ ہمیں یقین ےہ کہ اس سے
موبائل انٹرنیٹ کی پیش کی جانے آوالی زندگی کو بہتر
بنانے والی خدمات کے بارے میں �گاہی اور استعمال
میں اضافہ ہوگا۔
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ٹول کٹ کا تعارف
'ہاؤ ٹو گائیڈ' میں بہت سی مددگار مثالیں بھی شامل
'ہاؤ ٹو گائیڈ' کیا ےہ؟
ہیں جو اس ٹول کٹ سے معلومات اور تجاویز کے
'ہاؤ ٹو گائیڈ' کو اس دستاویز کے ساتھ مل کر
عالوہ استعمال کی جا سکـتی ہیں۔ ہم اس ٹول کٹ
استعمال کیا جانا چاہیے ،اس طرح کسی بھی ملک
کے تمام صارفین کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ اپےن
میں ٹرینرز اپےن سامعین کو موبائل انٹرنیٹ کی بنیادی ٹریننگ سیشن کی تکمیل کے لیے 'ہاؤ ٹو گائیڈ' کے
مہارتوں میں سیاق و سباق کے لحاظ سے مخصوص
انتہائی متعلقہ بٹس کا جائزہ لیں اور استعمال کریں۔
ٹریننگ تیار کرنے اور فراہم کرنے کے قابل بناتے ہیں۔
گائیڈ ان کے مخصوص سامعین کے لیے موزوں ،بامعنی
ٹریننگ سیشنز اور وسائل تیار کرنے کے بارے میں
اقدامات اور سفارشات فراہم کرتا ےہ۔

اس ٹول کٹ میں کیا شامل ےہ؟

یہ ٹول کٹ انٹری لیول اسمارٹ فون پر موبائل انٹرنیٹ استعمال کرنے کا تعارف فراہم کرتی ےہ۔ اسے ایک
ایسے سفر کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ےہ جو ٹرینیز کو مواصالت کی بنیادی مہارتوں سے لے کر مزید پیچیدہ
مہارتوں جیسے کہ ان کے موبائل فون کو ترتیب دیےن تک لے جاتا ےہ۔ اگرچہ یہ فریم ورک اس ٹول کٹ کے
مجموعی بہاؤ کی رہنمائی کرتا ےہ ،لیکن اسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ےہ کہ ہر ٹریننگ سیشن تنہا کھڑا ہو
سکے۔ یہ ٹرینر کو اس بات کا انتخاب کرنے کی اجازت دیتا ےہ کہ کون سے سیشنز کو استعمال کرنا ےہ ،یہ
اس پر منحصر ےہ کہ ان کے ہدف والے سامعین سے کیا تعلق ےہ۔
‘ہم لوگوں کو موبائل انٹرنیٹ سے متعارف کرانے کے لیے
واٹس ایپ ،یوٹیوب ،گوگل سرچ ،ویکیپیڈیا ،فیس
بک ،کائی او ایس اور اینڈرائیڈ کا استعمال کرتے
ہیں۔ ہم انٹرنیٹ ،موبائل منی ،حفاظت اور خرچے
کے بارے میں ایک عام تعارف بھی فراہم کرتے ہیں اور
یہ بھی بتاتے ہیں کہ سماعت یا بصارت سے محروم لوگ
انٹرنیٹ کا استعمال کیسے کر سکـےت ہیں۔ ہم انٹرنیٹ
کا تعارف بھی فراہم کرتے ہیں اور حفاظت اور خرچے
کا احاطہ کرتے ہیں۔
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یہ ہماری تحقیق پر مبنی ےہ جس سے ظاہر ہوتا ےہ
کہ یہ خدمات زیادہ تر ممالک میں سب سے زیادہ
متعلقہ ہیں۔
آ
استعمال کے
میں
ملک
اپےن
کو
کٹ
ٹول
اس
پ
�
اگر
آ
لیے ڈھالنا چاہےت ہیں ،تو ہو سکـتا ےہ کہ �پ ان
سروسز کو اپےن سامعین کے لیے متعلقہ چیزوں کے
لحاظ سے ڈھالنا چاہیں۔ اگر یہ معاملہ ےہ تو اس کے
ساتھ ‘ہاؤ ٹو گائیڈ’ مفید ہو سکـتا ےہ۔
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اس ٹول کٹ میں کیا شامل ےہ؟
انٹرنیٹ کا تعارف

بہت سے لوگ نہیں جانےت کہ موبائل انٹرنیٹ کیا ےہ ،چاےہ انہوں نے اس کے بارے
میں سنا بھی ہو۔ ہم نے انٹرنیٹ کے بار آے میں لوگوں کے کچھ عام سواالت کے
جوابات دیےن میں مدد کرنے کے لےئ کچھ �سان وضاحتیں شامل کی ہیں۔

واٹس ایپ

بہت سے ممالک کے لوگوں کو واٹس ایپ میں دلچسپـی ےہ۔ ایس ایم ایس استعمال
کرنے والے لوگوں کی وجہ سے ،اس کی پیغام رسانی کی فعالیت ایک ایسی چیز ےہ جس
سے لوگوں کو کچھ واقفیت ےہ ۔ واٹس ایپ کو ‘انٹری پوائنٹ’ کے طور پر استعمال
کرنے سے ٹرینرز لوگوں کی معلومات سے کام لے سکـےت ہیں ،ساتھ میں انٹرنیٹ کے
ذریعے رابطہ کے فوائد اور اس کے لےئ درکار مہارتیں متعارف کرائے جاتیں ہیں۔

یوٹیوب

آ
یوٹیوب ٹرینیز کو ایک سادہ ،مشغول اور منسلک �ن الئن ماحول میں انٹرنیٹ مواد
قابل بناتا ےہ۔ یہ ٹرینرز کو لوگوں کے جوش و خروش کو بڑھانے کی
دریافت کرنے کے
آ
بھی اجازت دیتا جو �ڈیو ویژول مواد کے لیے ےہ ،ساتھ میں موبائل انٹرنیٹ استعمال
کرنے کے لےئ ضروری مہارتیں متعارف کرواتا ےہ.
کنکـٹیویٹی مسائل کی وجہ سے شاید یوٹیوب تمام مقامات پر استعمال کرنے کے لےئ
دستیاب نہ ہو۔ اس آصورتحال میں ،ہم یا تو یوٹیوب ماڈیول کو چھوڑ نے کا مشورہ
دیےت ہیں ،یا ایک اور �ڈیو ویژول آایپلی کیشن استعمال کرتے ہیں جسے چالنے کے لےئ
کم ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ےہ (مثل تصویر تالش کرنے والی ایپلی کیشن جیسے گوگل
امیج سرچ)۔

گوگل سرچ
گوگل سرچ لوگوں کو ایسا مواد تالش کرنے کی اجازت دیتا ےہ جو انٹرنیٹ پر ان کے
متعلق ہو۔ اس سے ٹرینیز انٹرنیٹ پر ان کے لےئ دستیاب معلومات کی حد اور تفصیل
کا تجربہ کر سکـےت ہیں۔ یہ انہیں اپنی تالش اور نیوی گیشن کی مہارت کی مشق
کرنے کی بھی اجازت دیتا ےہ -وہ ٹرینرز جنہوں نے اپےن شرکاء کو یوٹیوب ماڈیول
سیکھایا ےہ ،یہ یوٹیوب کے ساتھ سیکھی گـئی مہارتوں کو بڑھانے کا موقع فراہم کرتا
ےہ ۔
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اس ٹول کٹ میں کیا شامل ےہ؟
وکیپیڈیا

وکیپیڈیا ایک مفت انٹرنیٹ حوالہ (یا انسائیکلوپیڈیا) ےہ ،جو تعلیمی موضوعات کے
بارے میں غیر جانبدار ،حقائق پر مبنی معلومات فراہم کرتا ےہ۔یہ ماڈیول ٹرینیز کو
انٹرنیٹ پر پائی جانے والی معلومات کی وسیع رینج کی ایک مثال فراہم کرتا ےہ ،ایک
آایسی ویب سائٹ پر جو کم موبائل ڈیٹا استعمال کرتی ےہ۔ یہ انہیں اس بات سے بھی
�گاہ کرتا ےہ کہ اکـثر انٹرنیٹ پر مواد دنیا بھر کے عام لوگوں کے ذریعہ تخلیق کیا جاتا
ےہ۔

فیس بک

فیس بک ایک سوشل نیٹ ورک ےہ جو لوگوں کو کاروباری رابطوں سے مطابقت
رکھےن،خبریں وصول کرنے،خاندان اور دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہےن یا مشہور
شخصیات اور کھیلوں کی ٹیموں کی پیروی کرنے کی اجازت دیتا ےہ۔ یہ ماڈیول ایک
سوشل نیٹ ورک کے ذریعہ پیش کردہ امکانات کی وسیع رینج کو ظاہر کرتا ےہ اور
انہیں ‘اکاؤنٹ’ اور ‘شیئرنگ’ مواد کی سمجھ دیتا ےہ۔

کائی او ایس

کائی او ایس فعال فونز کسی بھی سمارٹ فون کی طرح ہیں مگر بغیر ٹچ اسکرین کے.
یہ ‘سمارٹ’ فیچر فون ،روایتی سمارٹ فون سے سستا ےہ لیکن پھر بھی ٹرینیز کو
وائی-فائی ،بلوٹوتھ ،جی پـی ایس اور ایپس تک رسائی دیتا ےہ۔ اہم بات یہ
کیمرے،
آ
ےہ کہ یہ ٹرینیز کو �سان ڈیوائس پر انٹرنیٹ دریافت کرنے کا موقع فراہم کرتا ےہ۔

اینڈروئیڈ

آ
دنیا بھر میں بہت سے لوگ وسیع پیمانے پر اینڈروئیڈ �الت استعمال کرتے ہیں۔ یہ
ٹرینیز کو انٹرنیٹ خدمات کی ایک مکمل رینج تک رسائی دیتا ےہ۔ یہ ماڈیول پچھےل
ڈیوائسز کے ذریعے دستیاب ‘جدید’ انٹرنیٹ
ماڈیولز پر بنایا جاتا ےہ،اور اینڈروئیڈ
ً
خدمات کی ایک رینج پیش کرتا ےہ (مثال گوگل اسسٹنٹ) اور ٹرینیز کو اس بات کی
(مثالً
تفصیل سے سمجھ دیتا ےہ کہ ان کی ڈیوائس کس طرح سیٹ کی جا سکـتی ےہ
گوگل اکاؤنٹ) ،بشمول ایسی ترتیبات جو ان کے پیسے بچا سکـتیں ہیں یا انہیں
محفوظ رکھ سکـتیں ہیں۔
5
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آ
موبائل انٹرنیٹ سکلز ٹریننگ ٹول کٹ ( ایم �ئی ایس ٹی ٹی (

اس ٹول کٹ میں کیا شامل ےہ؟
موبائل منی

موبائل،صارفین کو مالی شمولیت کا ایک اہم راستہ فراہم کرتا ےہ۔ یہ ماڈیول ٹرینیز
کو موبائل منی استعمال کرنے کے طریقہ کار کا بنیادی جائزہ فراہم کرتا ےہ -بشمول:
رجسٹریشن کے عمل کو سمجھنا ؛ کسی دوست یا خاندان کے فرد کو رقم بھیجنا ؛ بل
آادا کرنا اور بنیادی حفاظتی مضمرات کو سمجھنا۔ اسے ماڈیول کو الگ سے یا باقی ایم
�ئی ایس ٹی ٹی کے ساتھ سکھایا جاسکـتا ےہ۔

حفاظت اور خرچے

محفوظ رہنا اور موبائل انٹرنیٹ کے استعمال کی خرچے کو سمجھنا واٹس ایپ،
یوٹیوب ،گوگل ،وکیپیڈیا اور فیس بک ماڈیول کے اندر شامل ےہ۔ ہماری تحقیق سے
پتہ چال کہ موبائل انٹرنیٹ استعمال کرنے والے لوگوں کے لےئ حفاظت اور خرچے اہم
خدشات ہیں ،لہذا ہم نے فیصلہ ےہ کیا کہ ہر ماڈیول میں تفصیل سے اور علیحدہ
طور پر 'بائٹ سائز' یعنی مختصر ٹریننگ سیشنز میں ان خدشات پر بات کریں گے۔

قابل رسائی خصوصیات

دنیا میں تقریبا  15فیصد افراد کسی نہ کسی قسم کی معذوری کا شکار ہیں۔
دوسرے لوگوں کے مقابل ان لوگوں کو تعلیم اور صحت جیسی خدمات تک رسائی
میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکـتا ےہ ۔ تاہم موبائل فون ان میں سے کچھ رکاوٹوں
کو دور کرنے میں مدد کر سکـتا ےہ اور معذور افراد کو روزمرہ کے کام کرنے کی اجازت
دے سکـتا ےہ جو بصورت دیگر انہیں کرنا مشکل ہو گا۔ یہ ماڈیول ان ٹرینرز کے
لےئ مشورے دیتا ےہ جو بصری اور سماعت کی کمزوری کے حامل افراد کی مدد کرنا
چاہےت ہیں۔
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آ
موبائل انٹرنیٹ سکلز ٹریننگ ٹول کٹ ( ایم �ئی ایس ٹی ٹی (

یہ ڈایاگرام ٹریننگ میں شامل کلیدی خدمات ،افعال
اور مہارتوں کا بصری جائزہ فراہم کرتا ےہ۔
موبائل انٹرنیٹ

کائی او ایس

گوگل

یوٹیوب

واٹس ایپ

مزید جدید انٹرنیٹ
خصوصیات
آ
�الت سیٹ اپ کرنا

معلومات تالش
کریں اور نیویگیٹ
کریں

ویڈیوز تالش
کریں

ون ٹو ون پیغامات
بھیجیں اور وصول کریں
گروپس بنائیں اور ان
میں حصہ لیں

فیس بک

ویکیپیڈیا

موبائل منی

اینڈروئیڈ

دوستوں اور
خاندان سے جڑیں

مفت معلومات
تالش کریں اور
نیویگیٹ کریں

موبائل کے ذریعے
مالیاتی خدمات

مزید جدید انٹرنیٹ
خصوصیات
آ
�الت سیٹ اپ کرنا
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آ
موبائل انٹرنیٹ سکلز ٹریننگ ٹول کٹ ( ایم �ئی ایس ٹی ٹی (

یہ ٹول کٹ کیسے استعمال کیا جا سکـتا ےہ؟

آ
اس ٹول کٹ کو مختلف طریقوں سے استعمال کرسکـےت ہیں ،یہ اس پر منحصر
پ
�
آ
ےہ کہ �پ کے پاس اپےن ٹرینیز کے ساتھ کـتنا وقت ےہ۔

2-3

ٹرینرز جن کے پاس ٹرینیز کے ساتھ ایک وقت میں صرف  2-3منٹ ہوتے ہیں،
وہاں 'بائٹ سائز' ٹریننگ ہوتی ےہ جو  2-3منٹ کے ٹریننگ سیشن پر مشتمل ہوتی
ےہ۔ ہر سیشن ایک موضوع کا احاطہ کرتا ےہ اور اس میں سے منتخب کرنے کے لےئ
چھ موضوعات ہیں :انٹرنیٹ کا تعارف ،واٹس ایپ ،یوٹیوب ،گوگل ،وکیپیڈیا ،کائی
او ایس ،اینڈروئیڈ ،معاون ٹیکنالوجی اور حفاظت اور خرچہ۔
بائٹ سائز سیشنز کو ان ٹرینیز کے لےئ ریفریشر کے طور پر بھی استعمال کیا جاسکـتا
ےہ جو پہےل ہی ٹریننگ مکمل کر چکے ہیں ،لیکن جو کچھ سیکھا ےہ اس پر ایک
مختصر خالصہ چاہےت ہیں۔
'بائٹ سائز' ٹریننگ کے لےئ صفحہ  10پر رجوع کریں۔

45-60

ٹرینرز جن کے پاس اپےن ٹرینیز کے ساتھ  45-60منٹ ہیں ان کے لےئ چار ‘تفصیلی’
ٹریننگ سیشن ہیں۔ تفصیلی ٹریننگ سیشن  45-60منٹ کے تعارفی سیشن سے
شروع ہوتا ےہ جس کے بعد اسی معیاد کے تین موبائل انٹرنیٹ سروس ٹریننگ
سیشن ہوتے ہیں۔ ہر ایک موبائل انٹرنیٹ ٹریننگ سیشن ایک موضوع کا احاطہ
کرتا ےہ :واٹس ایپ ،یوٹیوب ،گوگل ،وکیپیڈیا ،فیس بک ،کائی او ایس ،اینڈروئیڈ،
معاون ٹیکنالوجی اور حفاظت اور خرچہ ہر تربیتی سیشن کے اندر شامل ہیں۔
'تفصیلی' ٹریننگ کے لےئ صفحہ  42پر رجوع کریں۔
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آ
موبائل انٹرنیٹ سکلز ٹریننگ ٹول کٹ ( ایم �ئی ایس ٹی ٹی (

بائٹ سائز
ٹریننگ
9

بائٹ سائز  -ٹریننگ

آ
موبائل انٹرنیٹ سکلز ٹریننگ ٹول کٹ ( ایم �ئی ایس ٹی ٹی (

بائٹ سائز ٹریننگ کا
استعمالکیسےکریں
یہ سیکشن ان ٹرینرز کے لےئ ےہ جن کے پاس اپےن ٹرینیز کے ساتھ کام کرنے کے لےئ
صرف  2-3منٹ ہیں۔ یہ ان ٹرینیز کے لےئ ریفریشر کے طور پر بھی استعمال کیا
جاسکـتا ےہ جو پہےل ہی ٹریننگ مکمل کر چکے ہیں ،لیکن جو کچھ سیکھا ےہ اس
پر ایک مختصر خالصہ چاہےت ہیں۔
ہر سیشن ایک موضوع کا احاطہ کرتا ےہ اور اس میں انتخاب کرنے کے لےئ چھ
موضوعات ہیں :انٹرنیٹ کا تعارف ،واٹس ایپ ،یوٹیوب ،گوگل ،کائی او ایس،
اینڈروئیڈ ،معاون ٹیکنالوجی اور حفاظت اور خرچہ۔ ہر سیشن سروس کی وضاحت
فراہم کرنے اور فون پر مشق کرنے پر مرکوز ہوتا ےہ۔
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آ
موبائل انٹرنیٹ سکلز ٹریننگ ٹول کٹ ( ایم �ئی ایس ٹی ٹی (

ہر بائٹ سائز سیشن ایک جیسی ترتیب
کی پیروی کرتا ےہ:
یہ کیا ےہ؟

سروس کی مختصر وضاحت کریں۔ "کوٹیشن" کے نشانات بتاتے ہیں کہ ٹرینرز کیا
کہہ سکـےت ہیں۔

آ
�پ اسے کس چیز کے لےی استعمال کر سکـےت ہیں؟

مختص ًرا اس سروس کے فوائد کی وضاحت کریں۔ "کوٹیشن" کے نشانات بتاتے ہیں کہ
ٹرینرز کیا کہہ سکـےت ہیں۔

یہ کیسے کام کرتا ےہ؟
عملی مضاہرہ کریں!
ٹرینیز کو فون پر سرو آس استعمال کرنے میں مدد کرنے کے لیے 'پوسٹرز استعمال کرنے
کا طریقہ' بتائیں۔ یہ �پ کا فراہم کردہ یا ٹرینی کا اپنا فون ہو سکـتا ےہ۔
مشق کریں!
سامعین سے متعلقہ مثالوں کے ساتھ مشق کریں۔
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بائٹ سائز  -انٹرنیٹ کا تعارف
موبائل انٹرنیٹ کے بارے میں مزید عام سواالت کے جوابات دیےن میں مدد کرنے کے لیے بنایا گیا
یہ صفحہ ٹرینرز کو
آ
ےہ۔ یہ ان سواالت کی �سان آوضاحتیں دیتا ےہ جو لوگ اکـثر انٹرنیٹ کے بارے میں پوچھےت ہیں۔ اس صفحے کو
پرنٹ کرنا مفید ہو سکـتا ےہ۔ �پ کو یہ مثالیں اس ٹول کٹ کے ماڈیولز کے اندر بھی ملیں گی۔

یہ کیا ےہ؟
اﻧﭩﺮﻧیﭧ ﮐﺎ ﺗﻌﺎرف
مواصالت
ﺑیﻨﮑﻨﮓ

ﺗﻔﺮیﺢ

اﻧﭩﺮﻧیﭧ

سفر
رسکاری
خدمات

ٓ
ان ﻻﺋﻦ
ﺧﺮیﺪاری
تعلیم

'انٹرنیٹ پوسٹر' (صفحہ  )195دکھائیں "انٹرنیٹ دنیا بھر میں الکھوں کمپیوٹروں کا
نیٹ ورک ےہ جو فون آالئنوں ،سیٹال ئـٹس اور کیبلوں کے ساتھ ایک دوسرے سے
جڑے ہوئے ہیں۔ یہ �پ کو معلومات اور خدمات کی ایک بڑی رینج تک رسائی دیتا
ےہ اور یہ ہر وقت بڑھ رہا ےہ۔ انٹر آنیٹ سب کے لےئ ےہ .اس پر کوئی پابندی نہیں ےہ
کہ اسے کون استعمال کر سکـتا ےہ۔ �پ کو صرف ایک کمپیوٹر ،موبائل فون یا ٹیبلٹ
اور ڈیٹا کنکشن کی ضرورت ےہ۔"

ﺻﺤﺖ ﮐی
ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت

آ
�پ اسے کس چیز کے لےی استعمال
کر سکـےت ہیں؟
آ
آ
"انٹرنیٹ �پ کو بہت سے کام کرنے میں مدد کرے گا۔ مثال کے طور پر� ،پ پیغامات بھیج سکیں گے یا دوستوں
دیکھ سکیں گے ،موسیقی سن سکیں
اور اہل خانہ کے ساتھ بات کر سکیں گے،
تصاویر بھیج سکیں گے ،ویڈیوز آ
گے ،چیزیں خرید و فروخت کر سکیں گے اور رقم منتقل کر سکیں گے۔ اس سے �پ کو تقریبا کسی بھی موضوع پر
معلومات آتالش کرنے میں بھی مدد مےل گی ،بشمول خبریں ،موسم ،تفریح ،ٹرانسپورٹ ٹائم ٹیبل ،مذہب یا
کھیل۔ اگر �پ مالزمت آکی تالش میں ہیں ،صحت کے مشورے کی ضرورت ےہ ،یا کوئی نئی مہارت سیکھنا چاہےت
ہیں تو یہ اس میں بھی �پ کی مدد کر سکـتا ےہ۔"
ٹرینر اپنی ذاتی مثالیں شامل کر سکـتا ےہ کہ انٹرنیٹ نے ان کی کس طرح مدد کی ےہ۔ اسے ٹرینی سے متعلقہ
بنائیں :اس بات پر تبادلہ خیال کریں کہ یہ ٹرینی کی اپنی زندگی میں کیسے فائدہ مند ہو سکـتا ےہ۔
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بائٹ سائز  -انٹرنیٹ کا تعارف
یہ کیسے کام کرتا ےہ؟
موبائل فون کی
دو اقسام ہیں
آ
جو �پ انٹرنیٹ
تک رسائی کے لےی
استعمالکر
سکـےت ہیں

$

ڈیٹا کا خرچہ
ڈﯾﭩﺎ ﮐﮯ ﺧﺮ�ﮯ

13

1۔ سمارٹ فون :یہ فونذ آمنی کمپیوٹر 2۔ فیچر فون :ان میں سمارٹ فون سے
کم فیچرز ہیں۔ ان کے آپاس ایسی
کی طرح ہیں۔ عام طور پر �پ بٹن
نہیں ےہ جسے �پ چھو سکـےت
استعمال کرنےو کے بجائے سکرین کو چھو سکرین آ
ہیں لیکن �پ موسیقی سن آ سکـےت ہیں
کر انہیں کنٹر ل کرتے ہیں۔ وہ
تصاویر لے سکـےت ہیں ،موسیقی اور
تصاویر لے سکـےت ہیں۔ �پ اپنی
اور آ
ویڈیوز سن اور دیکھ س آکـےت ہیں اور ان مطلوبہ �ن الئن خدمات استعمال کرنے
کے پاس ‘ایپس’ ہیں جو �پ کو فوری
کے لےئ براؤزر پر انٹرنیٹ تک رسائی
طور پر انٹرنیٹ سروس پر لے جا سکـتی حاصل کر سکـےت ہیں۔
ہیں۔

بائٹ سائز  -انٹرنیٹ

آ
"اپےن موبائل فون کے ذریعے انٹرنیٹ تک رسائی کے لیے� ،پ یا تو موبائل ڈیٹا کنکشن
یا وائی-فائی کنکشن استعمال کرسکـےت ہیں۔"
'ڈیٹا پوسٹر' (صفحہ  )197دکھائیں
آ
آ
فون پر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ،تو �پ موبائل ڈیٹا
اپےن
پ
�
"عام طور پر ،جب
آ
فون
استعمال کر رےہ ہوتے ہیں۔ �پ کو یہ اپےن مقامی
موبائل نیٹ ورک ایجنٹ یا آ
کریڈٹ فروخت کرنے والی دکان سے خریدنے کی ضرورت ہوگی۔ کچھ چیزیں جو �پ
انٹرنیٹ پر کرتے آہیں ،جیسے ویڈیوز دیکھنا یا موسیقی سننا ،زیادہ ڈیٹا استعمال
کرتے ہیں ،لہذا �پ کو زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔"

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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بائٹ سائز  -واٹس ایپ

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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بائٹ سائز  -واٹس ایپ

بائٹ سائز  -یوٹیوب
یہ کیا ےہ؟
فون پر یوٹیوب دکھائیں
آ
آ
"یوٹیوب �پ کو ویڈیوز دیکھےن دیتا ےہ ،جیسے آکہ ٹی وی ،لیکن �پ کے پاس
انتخاب کرنے کے لیے مزید ویڈیوز ہوتی ہیں ،اور �پ یہ بھی منتخب کر سکـےت ہیں
کہ کون سی ویڈیوز دیکھیں اور کب دیکھیں۔"
آ
آ
ہیں ،اور
ز
چاہےت
نا
ر
ک
تالش
ویڈیو
کی
قسم
کس
پ
�
کہ
ہیں
بتاتے
کو
یوٹیوب
پ
"�
آ
یہ ان تمام ویڈیوز کو تالش کرے گا جو آلوگوں نے یوٹیوب پر ڈالی ہیں ،تاکہ �پ
اس قسم کی ویڈیوز تالش کر سکیں جو �پ چاہےت ہیں۔"

وہ چیزیں جس
آ
کی �پ کو
ضرورت ہوگی

سمارٹ فون
ہینڈ سیٹس
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

3

آ
"�پ بہت ساری مختلف ویڈیوز ،فلمیں ،گانے ،خبریں ،کھیل ،ترکیبیں ،تعلیمی
چیزیں دیکھ سکـےت ہیں۔ بہت ساری ‘کیسے-کریں’ ویڈیوز بھی ہیں جیسے زبان
کیسے سیکھیں ،ڈانس کیسے کریں ،کھانا کیسے بنائیں یا سائیکل کا ٹائر کیسے
ٹھیک کریں۔"
آ
"�پ اپنی ویڈیوز بھی بنا سکـےت ہیں اور انہیں یوٹیوب پر شیئر بھی کر سکـےت ہیں۔"
ٹرینر یوٹیوب کے فوائد اور اس کے استعمال کی اپنی ذاتی مثالیں شامل کر سکـتا
ےہ۔

یوٹیوب
4

آ
�پ اسے کس چیز کے لےی استعمال
کر سکـےت ہیں؟

5

1

2
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بائٹ سائز  -یوٹیوب

یوٹیوب
پوسٹرز

اسے ٹرینی سے متعلقہ بنائیں :اس بات پر تبادلہ خیال کریں کہ یوٹیوب کس طرح
ٹرینی کی اپنی زندگی میں فائدہ مند ہو سکـتا ےہ۔

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

یوٹیوب
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

1

2

3

4

5

رآ
سانی سے ویڈیو تالش کرنے کے
�
پوسٹر دکھائیں او
ً
ر
مراحل سے گزریں (مثال ایک مشہو مقامی گانا تالش
کریں)۔
آ
وضاحت کریں" :مائیکروفون کو �واز سےآ ویڈیو تالش
کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکـتا ےہ۔ �پ کو کوئی
لفظ ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ےہ۔"
مائکروفون کا مظاہرہ کریں :یہ کہاں ےہ اور اسے کیسے
استعمال کیا جائے۔

مشق!
آ
آ
"اب جب کہ �پ یوٹیوب کے بارے میں جان چکے ہیں� ،پ اسے کس چیز کے لےی استعمال کرنے میں دلچسپـی
رکھےت ہیں؟"
ٹرینی کو ان کی دلچسپـی کے مطابق تالش کرنے کے لیے مطلوبہ الفاظ دیں (تالش کو سادہ رکھےن کی کوشش کریں،
صرف  1-2الفاظ استعمال کریں)۔
مشورہ :یوٹیوب ویڈیوز کے آلیے بہت اچھا ےہ ،لیکن انٹرنیٹ یوٹیوب سے بڑا آ ےہ! انٹرنیٹ پر بہت زیادہ
معلومات موجود ہیں۔ اگر �پ پورے انٹرنیٹ پر تالش کرنا چاہےت ہیں تو �پ ‘گوگل سرچ’ استعمال کر کے
دیکھ سکـےت ہیں۔
وضاحت کریں :کہ یوٹیوب سے ملتی جلتی دوسری سروسز ہیں ،جو لوگوں کو ویڈیوز اپ لوڈ کرنے اور دیکھےن
کی اجازت دیتی ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں ڈیلی موشن اور ویمیو ہیں۔
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بائٹ سائز  -یوٹیوب

بائٹ سائز  -گوگل
یہ کیا ےہ؟
فون پر گوگل سرچ دکھائیں
آ
آ
معلومات تالش کرنے میں مدد کرتا ےہ جو �پ چاہےت ہیں۔
وہ
کو
پ
�
آ"گوگل سرچ
آ
گوگل کو بتاتے ہیں کہ �پ کون سی معلومات تالش کرنا چاہےت ہیں جیسے
�پ
آ
‘دنیا کی �بادی کـتنی ےہ’ او آر یہ ان تمام معلومات کو تالش کرے گا جو لوگوں نے
انٹرنیٹ پر ڈالی ہیں ،تاکہ �پ جو چاہیں تالش کریں۔"

وہ چی زیں جس
آ
کی �پ کو
ضرورت ہوگی

سمارٹ فون
ہینڈ سیٹس
گوگل
1

2

4

گوگل
پوسٹر

18

آ
"�پ نوکریوں ،کھانا پکانے کی ترکیبیں ،فلمیں ،گانے ،خبریں یا اسکول اور کالج،
امتحانات کے بارے میں معلومات حاصل کر سکـےت ہیں۔"
آ
آ
"�پ کو معلومات حاصل کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ےہ ،یہ سب �پ
کے فون پر انٹرنیٹ پر دستیاب ےہ "-ٹرینر گوگل کے فوائد اور وہ اسے کس کے لےئ
استعمال کرتے ہیں اس کی اپنی ذاتی مثالیں شامل کریں۔
اسے ٹرینی سے متعلقہ بنائیں :اس بات پر تبادلہ خیال کریں کہ گوگل سرچ کس
طرح ٹرینی کی اپنی زندگی میں فائدہ مند ہو سکـتا ےہ۔

اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

3

آ
�پ اسے کس چیز کے لےی استعمال
کر سکـےت ہیں؟

بائٹ سائز  -گوگل

بائٹ سائز  -گوگل
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

گوگل
1

2

3

4

آ
پوسٹر دکھائیں اور �سانی سے تالش کرنے کے مراحل سے
گزریں۔
جیسے ایک مشہور مقامی نشان یا مشہور شخصیت کی
تالش کریں۔
آ
وضاحت کریں" :مائیکروفون کو �واز سےآ ویڈیو تالش
کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکـتا ےہ۔ �پ کو کوئی
لفظ ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ےہ۔"
مائکروفون کا مظاہرہ کریں :یہ کہاں ےہ اور اسے کیسے
استعمال کیا جائے۔

مشق!
آ
آ
"اب جب کہ �پ گوگل کے بارے میں جان چکے ہیں� ،پ اسے کس چیز کے لےی استعمال کرنے میں دلچسپـی
رکھےت ہیں؟"
ٹرینی کو ان کی دلچسپـی کے مطابق تالش کرنے کے لیے مطلوبہ الفاظ دیں (تالش کو سادہ رکھےن کی کوشش کریں،
صرف  1-2الفاظ استعمال کریں)
ہیں ،لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جو اتنی اچھی
مشورہ" :انٹر
نیٹ پر بہت ساری زبردست معلومات موجود آ
نہیں ہیں ،اور کچھ ایسی ہیں جو سچائی پر مبنی نہیں ہیں۔ �پ جس چیز کی تالش کر رےہ ہیں اس کا
بہترین جواب حاصل کرنے کے لیے کم از کم  2-3نتائج کو دیکھنا ہمیشہ بہتر ہوتا ےہ۔"
وضاحت کریں :کہ گوگل سے ملتی جلتی دوسری سروسز ہیں ،جو لوگوں کو تالش کرنے کی اجازت دیےت
ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں یاہو اور بنگ ہیں۔
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بائٹ سائز  -گوگل

بائٹ سائز  -وکیپیڈیا
یہ کیا ےہ؟
فون پر ویکیپیڈیا دکھائیں
"ویکیپیڈیا ایک مفت انٹرنیٹ حوالہ (یا انسائیکلوپیڈیا) ےہ ،جو تعلیمی آموضوعات
کے بارے میں غیر جانبدار ،حقائق پر مبنی معلومات فراہم کرتا ےہ۔ جب � آپ
پہلی سائٹ ہوتی ےہ ،یا �پ ان
گوگل سرچ کرتے ہیں تو یہ اکـثر ظاہر ہونے والی آ
الفاظ کے ساتھ لفظ "وکی" لکھ سکـےت ہیں جن کی �پ تالش کر رےہ ہیں۔"
"ویکیپیڈیا پوری دنیا میں عام لوگوں کے ذریعہ لکھا جاتا ےہ۔ لوگ ہر گھنےٹ سائٹ
تبدیلیاں کرتے ہیں۔ ہر صفحے کے نیچے دیکھآ کر ،جہاں معلومات کے ذرائع
میں
آ
درج ہیں� ،پ اس بات کو یقینی بنا سکـےت ہیں کہ �پ کو ملےن والی معلومات قابل
اعتماد ہیں۔"

وہ چی زیں جس
آ
کی �پ کو
ضرورت ہوگی

اسمارٹ فون
ہینڈ سیٹس
ویکیپیڈیا
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

1

زﺑﺎن ﮐﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

2

3

ویکیپیڈیا
پوسٹرز
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آ
�پ اسے کس چیز کے لےی استعمال
کر سکـےت ہیں؟
آ
مضامین کو تالش کرنے کے لیے ویکیپیڈیا کا استعمال کر
مختلف
سے
بہت
پ
"�
آ
سکـےت ہیں۔ مثال کے طور پر �پ کھیل ،موسیقی ،تاریخ ،دوسرے ممالک یا
سائنس کے بارے میں معلومات تالش کر سکـےت ہیں۔"
"ویکیپیڈیا ً
تقریبا  300زبانوں میں دستیاب ےہ۔ہر صفحہ ان لوگوں نے لکھا ےہ جو
اس زبان کو بولےت ہیں ،لہذا کچھ ویکیپیڈیا میں دوسروں کے مقابےل زیادہ مضامین
ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ،فرانسیسی ویکیپیڈیا پر  20الکھ مضامین ہیں،
لیکن انگریزی ویکیپیڈیا پر  50الکھ سے زیادہ مضامین ہیں۔"
وضاحت کریں :ٹرینر وکیپیڈیا کے فوائد اور اسے کس کام کے لےئ استعمال کرتے ہیں
اس کی اپنی ذاتی مثالیں شامل کریں۔
اسے ٹرینی سے متعلقہ بنائیں :اس بات پر تبادلہ خیال کریں کہ یہ ٹرینی کی اپنی
زندگی میں کیسے فائدہ مند ہو سکـتا ےہ۔

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

ویکیپیڈیا
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

1

2

3

4

5

6

7

www.wikipedia.org

ٹائپ کریں

ویکیپیڈیا کا استعمال کیسے کریں
پوسٹر دکھائیں اور ویکیپیڈیا مضمون (جیسے 'افریقہ'' ،موسیقی'
یا 'ورلڈ کپ') تالش کرنے کے مراحل سے گزریں۔

مشق!
آ
آ
"اب �پ جانےت ہیں کہ ویکیپیڈیا کیسے استعمال کرنا ےہ� ،پ اسے کس لےی استعمال کرنا چاہےت ہیں؟"
ٹرینر :ٹرینی کے فون پر ویکیپیڈیا مضمون تالش کرنے کے لیے ٹرینی کو مدد فراہم کریں۔
مشورہ" :ویکیپیڈیا ً
تقریبا  300زبانوں میں دستیاب ےہ۔ہر صفحہ ان لوگوں نے لکھا ےہ جو اس زبان کو بولےت
ہیں ،لہذا کچھ ویکیپیڈیا میں دوسروں کے مقابےل زیادہ مضامین ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ،فرانسیسی
ویکیپیڈیا پر  20الکھ مضامین ہیں ،لیکن انگریزی ویکیپیڈیا پر  50الکھ سے زیادہ مضامین ہیں۔"
آ
وضاحت کریں�" :پ جب انٹرنیٹ تالش کرنے کے لیے گوگل یا یاہو جیسی آکوئی اور سروس استعمال کرتے
ہیں تو وکیپیڈیا ظاہر ہوتا ےہ۔ اکـثر وکیپیڈیا تالش کا پہال نتیجہ ہوتا ےہ۔ �پ کسی موضوع کا جائزہ لیےن کے
لیے پہےل وکیپیڈیا کو دیکھ سکـےت ہیں اور پھر مزید قابل اعتماد معلومات تالش کرنے کے لیے حوالہ جات کے
ذریعے دریافت کر سکـےت ہیں۔"
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بائٹ سائز  -فیس بک
یہ کیا ےہ؟
فون پر فیس بک دکھائیں
آ
آ
آ
"فیس بک �پ کو �پ کی برادری اور دنیا بھر کے لوگوں سے جوڑتا ےہ۔ �پ اسے
کاروباری رابطوں سے مطابقت رکھےن ،خبریں وصول کرنے ،خاندان اور دوستوں
کے ساتھ رابطے میں رہےن یا اپنی پسندیدہ مشہور شخصیات اور کھیلوں کی ٹیموں
کی پیروی کرنے کے لےئ استعمال کرسکـےت ہیں۔"
آ
"الفاظ ،تصاویر اور ویڈیوز کا استعمال کرتے ہوئے� ،پ ایک شخص ،لوگوں کے
ایک مخصوص گروپ یا دنیا بھر کے لوگوں سے بات چیت کر سکـےت ہیں۔"

وہ چی زیں جس
آ
کی �پ کو
ضرورت ہوگی

اسمارٹ فون
ہینڈ سیٹس
اﺳﺘﻌﻣﺎل
ﮐﺮﻧﮯﺮﮐﺎﯾﻘﮧﻃﺮﯾﻘﮧ
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ
ﻌﻣﺎل

ﺑﮏ
ﺑﮏ
ﯿﺲ
ﻓﯿﺲﮏ
ﻓﯿﻓﺲ ﺑ

اﺳﺘ

1

1
3 1 2

ﻃﺮﯾﻘﮧ

ﻓﯿﺲﻧﮯ ﮐﺎ
ﻓﻮن ﭘﺮ
ﺑﮏ اﯾﭗ ﮐﯿﺴﮯ ڈاؤن ﻠﻮڈ ﮐﺮﯾﮟ
اﺳﻣﺎرٹﺷﺎ
اﮐﺎؤﻧﭧﮐﻮ
ﻤﻞﮐﺎ ﻃﮐﺮﺮﯾﻘﮧ
ﺳﺘﻮں
ﺑﻨﺎﻧﮯ
دو ﯾﺎ وﯾﺐ ﭘﺮ ﮐﯿﺴﮯ رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ

242

5

3

36

7

آ
�پ اسے کس چیز کے لےی استعمال
کر سکـےت ہیں؟
آ
"�پ اسے کسی بھی شہر یا گاؤں میں خاندان اور دوستوں کے ساتھ جڑے رہےن کے
لیے استعمال کر سکـےت ہیں ،مقامی اور عالمی خبریں پڑھ سکـےت ہیں اور اپ ٹو
ڈیٹ رہ سکـےت ہیں یا اپنی پسندیدہ مشہور شخصیات یا کھیلوں کی ٹیموں کے
بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کر سکـےت ہیں۔"
آ
"�پ اپنی تصاویر ،ویڈیوز اور خیاالت سب کے ساتھ ،اپےن دوستوں یا صرف چند
دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکـےت ہیں۔"
اسے ٹرینی سے متعلقہ بنائیں :مثالیں فراہم کریں اور اس بات پر تبادلہ خیال کریں
کہ یہ ٹرینی کی اپنی زندگی میں کیسے فائدہ مند ہو سکـتا ےہ۔
مثال :دوستوں کے ساتھ تصویریں شیئر کرنا ،خبریں تالش کرنا یا کاروبار کے لیے
نےئ لوگوں سے رابطہ کرنا۔

فیس بک
پوسٹرز
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بائٹ سائز  -فیس بک
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

ﻓﯿﺲ ﺑﮏ
1

اﺳﻣﺎرٹ ﻓﻮن ﭘﺮ ﻓﯿﺲ ﺑﮏ اﯾﭗ ﮐﯿﺴﮯ ڈاؤن ﻠﻮڈ ﮐﺮﯾﮟ
ﯾﺎ وﯾﺐ ﭘﺮ ﮐﯿﺴﮯ رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ

2

3

1

 )1فیس بک تک
1

2

2

3

اﮐﺎؤﻧﭧ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

4

5

6

1

7

 )2اکاؤنٹ بنائیں

اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

ﻓﯿﺲ ﺑﮏ

اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

ﻓﯿﺲ ﺑﮏ

اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

ﻓﯿﺲ ﺑﮏ

دوﺳﺘﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

2

3

 )3دوست شامل کریں

اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

ﭘﯿﺞ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

3

4

ﻓﯿﺲ ﺑﮏ

ﭘﻮﺳﭧ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

1

2

3

 )4مشہور شخصیات ،کھیلوں  )5ٹیکسٹ یا تصاویر پوسٹ
کریں
اور خبروں کو “الئک” کریں
فیس بک ڈاؤن لوڈ کرنے اور اکاؤنٹ کے لیے رجسٹر کرنے میں ٹرینی کی مدد کریں۔
ان سے پوچھیں کہ وہ کس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھےت ہیں  -جیسے جس چیز
کے بارے میں وہ سیکھنا چاہےت ہیں ،مالزمت کے مواقع ،کھیل/تفریح یا اپےن کاروبار
— اور اپےن محدود وقت کو اس بات پر مرکوز کریں جو ان کے لیے سب سے اہم ےہ۔

مشق!
آ
آ
"اب �پ جانےت ہیں کہ فیس بک کیسے استعمال کرنا ےہ� ،پ اسے کس لےی استعمال کرنا چاہےت ہیں؟"
ٹرینر :صارف کو مندرجہ باال پوسٹرز میں سے کسی ایک کو استعمال کرنے کے لیے مدد فراہم کریں۔
آ
آ
وضاحت کریں" :یہ �پ کے اختیار میں ےہ کہ �پ جو معلومات فیس بک پر ڈالےت ہیں اسے کون دیکھ سکـتا
آ
ےہ۔ �پ ایک پوسٹ عوام کے سامےن (فیس بک استعمال کرنے والے ہر فرد) یا صرف مخصوص دوستوں کو دکھا
سکـےت ہیں۔"
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بائٹ سائز  -حفاظت
یہ کیا ےہ؟
آ
"بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جن کے لیے �پ انٹرنیٹ استعمال کر سکـےت ہیں،
لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ےہ کہ دنیا بھر میں کوئی بھی انٹرنیٹ استعمال کر سکـتا
ےہ۔ اس کے ساتھ حقیقی زندگی کی عوامی جگہ (جیسے بازار کی جگہ) کی طرح برتاؤ
کرنا اور محفوظ رہنا ضروری ےہ۔"

وہ چی زیں جس
آ
کی �پ کو
ضرورت ہوگی
اسمارٹ فون
ہینڈ سیٹس

حفاظتی
پوسٹرز
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آ
�پ اسے کس چیز کے لےی استعمال
کر سکـےت ہیں؟
آ
'انٹرنیٹ کی حفاظت کے لےی �سان ٹپس شیٹ' دیں
"بالکل عوامی جگہ کی طرح:
آ
'بالک' کریں یا ان لوگوں کو نظر انداز کریں جنہیں �پ نہیں جانےت یا
 1.آ
جو �پ کو پریشان کر رےہ ہیں۔
آ
ًآ
2 .اپنی ذاتی معلومات کو نجی رکھیں (مثال �پ کون ہیں� ،پ کہاں رہےت
ہیں ،پاس ورڈز)
آ
کرنے کے بارے میں
تجربہ
یا
دیکھےت
کو
چیز
بھی
کسی
پر
نیٹ
ر
انٹ
پ
�
3 .اگر
آ
ناخوشگوار محسوس کرتے ہیں تو کسی کو بتائیں جسے �پ جانےت ہیں اور
بھروسہ کرتے ہیں۔
آ
4 .لوگوں کے ساتھ شائستہ اور احترام سے پیش �ئیں اور انہیں تنگ نہ
کریں۔"
ٹرینر :ہر مشورے کے لیے اپنی مثالیں دیں (اگر وقت ہو)۔

بائٹ سائز  -حفاظت
آ
�پ کیسے محفوظ رہ سکـےت ہیں؟
ٹرینی سے پوچھیں کہ وہ کس سروس پر محفوظ رہنا سیکھنا چاہےت ہیں (واٹس ایپ ،یوٹیوب ،وکیپیڈیا ،فیس
بک ،کائی او ایس ،اینڈروئیڈ یا موبائل منی)۔
آ
آ
آ
نہیں جانتا ےہ اور �پ کو میسج بھیجتا ےہ آیا �پ کو
کو
پ
�
واٹس ایپ" :اگر کوئی
آ
واٹس ایپ پر پریشان کرتا ےہ ،تو �پ اسے 'بالک' کر سکـےت ہیں تاکہ وہ �پ سے دوبارہ
رابطہ نہ کر سکے۔" 'بالک کرنے کا طریقہ' پوسٹر دکھائیں اور اقدامات کا مظاہرہ
کریں (صفحہ  251دیکھیں)۔
آ
آ
آ
ز
دیکھ رےہ ہیں اور �پ کو کوئی ایسی وڈیو نظر �تی
ویڈیو
پر
یوٹیوب
پ
�
یوٹیوب" :اگر
آ
آ
ےہ جو �پ کو بری یا ناگوار لگـتی ےہ ،تو �پ پچھےل صفحہ پر واپس جا کر اپنی تالش
کو بہتر بنا سکـےت ہیں اور دیگر ویڈیوز کو دیکھنا جاری رکھ سکـےت ہیں۔"
یوٹیوب پر اس کا مظاہرہ کریں :بیک بٹن دبائیں ،اپےن سرچ باکس میں مطلوبہ الفاظ
کو مٹائیں اور مختلف مطلوبہ الفاظ استعمال کر کے اپنی تالش کو تبدیل کریں۔
آویکیپیڈیا" :ویکیپیڈیا پر تمام معلومات پوری دنیا کے لوگوں سے ہیں۔ یاد رکھیں کہ
�پ کو اس بات کی جانچ کرنی چاہےئ کہ اس کا ذریعہ کیا ےہ تاکہ یہ یقینی بنایا جا
سکے کہ یہ درست ےہ۔"
ویکیپیڈیا پر اس کا مظاہرہ کریں :ٹرینیز کو وکیپیڈیا صفحے کے نیچے ذرائع اور حوالہ
جات کی فہرست دکھائیں۔
آ
آ
آ
فیس بک پر ہیں تو �پ تبدیل کر سکـےت ہیں کہ �پ کا پروفائل
پ
�
فیس بک" :اگر ر آ
کون دیکھتا ےہ او کون �پ سے رابطہ کر سکـتا ےہ۔"
فیس بک پر اس کا مظاہرہ کریں :انہیں پرائیویسی شارٹ کٹ دکھائیں جہاں وہ
تبدیل کر سکـےت ہیں کہ کون ان کا پروفائل دیکھ سکـتا ےہ اور کون ان سے دوستی کی
درخواستوں کے ساتھ رابطہ کر سکـتا ےہ۔
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آ
آ
فون استعمال کر رےہ ہیں ،تو �پ آکے فون کو
ایس
او
کائی
پ
�
کائی او ایس" :اگر
آ
تبدیل کرنے کے متعدد طریقے ہیں جو �پ کو محفوظ رکھ سکـےت ہیں۔ �پ انہیں اپےن
فون پر 'رازداری اور سالمتی' میں پا سکـےت ہیں۔"
کائی او ایس پر اس کا مظاہرہ کریں :ٹرینی کو مرکزی کائی او ایس مینو کے ذریعے
'رازداری اور سالمتی' تالش کرنے کا طریقہ دکھائیں۔
آ
اینڈروئیڈ" :اگر �پ کچھ دیر کے لیے اپنا اینڈروئیڈ فون استعمال نہیں کرتے تو یہ
بیٹری کو محفوظ کرنے آکے لیے سکرین بند کر دے گا۔ پاس ورڈ بنانا ضروری ےہ تاکہ
اگر دوسرے لوگوں کو �پ کا فون مل جاۓ تو اسے استعمال نہ کر سکیں۔"
اینڈروئیڈ پر اس کا مظاہرہ کریں :ٹرینی کو دکھائیں کہ وہ اسے محفوظ رکھےن کے لےئ
اپنی ڈیوائس پر پن  /پاس کوڈ کیسےلگا سکـےت ہیں۔
آ
آ
موبائل منی" :یاد رکھیں کہ �پ کا 'پن نمبر' �پ کا آاپنا ذاتی نمبر ےہ۔ یہ بہت اہم ےہ
آ
کہ �پ اس کو محفوظ رکھیں کیونکہ اسی کے ساتھ �پ اپےن اکاؤنٹ تک رسائی حاصل
کرتے ہیں۔ یہ نمبر کسی کو بھی دیےن میں محتاط رہیں ،یہاں تک کہ موبائل منی
ایجنٹس یا کسٹمر کیئر سٹاف ،چاےہ وہ سامےن ،ایس ایم ایس یا موبائل انٹرنیٹ کے
ذریعے ہو۔"
موبائل منی سروس پر اس کا مظاہرہ کریں :عام موبائل منی ٹرانزیکشن میں پن کی
ضرورت پڑنے پر ٹرینی کو دکھائیں (جیسے کسی دوست یا خاندان کے کسی فرد کو رقم
بھیجےت وقت)۔
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یہ کیا ےہ؟

$
وہ چی زیں جس
آ
کی �پ کو
ضرورت ہوگی

اسمارٹ فون
ہینڈ سیٹس
ڈﯾﭩﺎ ﮐﮯ ﺧﺮ�ﮯ

خرچہ
پوسٹر
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آ
آ
نیٹ استعمال کرتے ہیں� ،پ ‘ڈیٹا’ استعمال کر رےہ
ر
انٹ
پر
فون
اپےن
پ
�
"جب بھی
آ
ر
ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ےہ کہ �پ کو اپےن موبائل نیٹ و ک سے ڈیٹا خریدنے کی
ضرورت ہوتی آےہ۔ انٹرنیٹ پر کچھ سرگرمیاں زیادہ ڈیٹا استعمال کرتی ہیں ،اس
لیے زیادہ خرچہ �تا ےہ۔"
آ
"�پ انٹرنیٹ کے لیے ڈیٹا خرید سکـےت ہیں؛ یہ آکالوں اور پیغامات کے لیے فون
موبائل نیٹ ورک
کریڈٹ خریدنے جیسا ےہ۔ انٹرنیٹ کے لیے ڈیٹا �پ کے مقامی آ
ایجنٹ یا فون کریڈٹ بیچےن والے سے خریدا جا سکـتا ےہ جو اسے �پ کے لیےڈال
دے گا۔"
"بعض آاوقات انٹرنیٹ ڈیٹا کو 'ڈیٹا واؤچرز' یا 'ڈیٹا کارڈز' میں بھی خریدا جا سکـتا
ےہ جسے �پ خود اپےن موبائل انٹرنیٹ کو ٹاپ اپ کرنے کے لیے استعمال کر سکـےت
ہیں۔"

کیا چیزیں ڈیٹا استعمال کرتی ہیں؟
خرچے کا پوسٹر دکھائیں
"مختلف سرگرمیاں مختلف مقدار میں ڈیٹا استعمال کرتی ہیں۔ ٹیکسٹ کو
دیکھےن میں کم سے کم ڈیٹا استعمال ہوتا ےہ ،تصاویر کو دیکھےن میں زیادہ
استعمال ہوتا ےہ ،میوزک چالنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے میں ،اسٹیکرز اور رنگ ٹونز
بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرنے اور چالنے میں سب سے
زیادہ استعمال ہوتا ےہ۔ ویڈیوز انٹرنیٹ کے دوسری چیزوں سے زیادہ ڈیٹا
استعمال کرتی ہیں۔"
"کچھ انٹرنیٹ سروسز ایسی سرگرمیوں سے منسلک ہیں جو زیادہ ڈیٹا استعمال
کرتی ہیں:
•جیسے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھےن میں بہت زیادہ ڈیٹا استعمال ہوتا ےہ۔
آ
دیکھےن کے لیے کم خرچہ �تا ےہ لیکن
جیسے گوگل ٹیکسٹ اور امیجز کو
•
آ
آ
اگر �پ ویڈیوز دیکھیں گے تو زیادہ خرچہ �ئے گا۔"
وضاحت کر آیں کہ "سافٹ ویئر اپ ڈیٹس بھی ڈیٹا کا استعمال کرتی ہیں اور اس
پر بھی خرچہ �ۓ گا۔"

بائٹ سائز  -خرچہ
آ
� $پ اپےن ڈیٹا کے اخراجات کیسے چیک کرتے ہیں؟
ٹرینی کے ہاتھوں
میں فون رکھیں
اور اقدامات پر
عمل کرنے میں
ان کی مدد کریں

آ
چیک کرنا مفید ےہ کہ �پ نے کـتنا استعمال کیا ےہ،
"یہ سمجھےن کے لیے اپےن ڈیٹا کو آ
اور مختلف سرگرمیوں پر کـتنا خرچہ � رہا ےہ۔
آ
آ
آ
طرح جیسے �پ اپےن
اسی
بالکل
ےہ،
ڈیٹا
ـتنا
ک
پاس
کے
پ
�
کہ
ہیں
ـےت
ک
س
کر
چیک
پ
�
آ
فون پر اپےن موبائل نیٹ ورک کا کوڈ ٹائپ کر کے چیک کرتے ہیں کہ �پ کے پاس کـتےن
منٹ یا ٹیکسٹس ہیں۔"
آ
ڈیٹا کیسے چیک کیا جاتا ےہ۔ یہ اس بات آپر منحصر ےہ کہ �پ
ٹرینی کو دکھائیں کہ ر آ
ر
و
کس ملک میں ہیں او �پ کس نیٹ و ک کے ساتھ ہیں۔ اگر �پ کو مدد کی ضر رت
ہو تو موبائل ایجنٹ سے پوچھیں۔

آ
آ
مشورہ�" :پ مختلف مقداروں میں ڈیٹا خرید سکـےت ہیں اور یہ اس پر منحصر ےہ کہ �پ انٹرنیٹ آکس چیز کے
لیے استعمال کرنے جا رےہ ہیں۔ اپےن مقامی موبائل ایجنٹ سے مشورہ طلب کریں کہ کون سی رقم �پ کے لیے
موزوں ےہ۔"
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بائٹ سائز  -موبائل منی
یہ کیا ےہ؟
ایک بنیادی موبائل فون دکھائیں جس میں موبائل منی سروس ہو ،اور اس بات
کو یقینی بنائیں کہ اہم افعال واال مینو کھال ےہ۔

وہ چی زیں جس
آ
کی �پ کو
ضرورت ہوگی

موبائل فون
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آ
�پ اسے کس چیز کے لےی استعمال
کر سکـےت ہیں؟
آ
وضاحت کریں :آ
"موبائل منی اکاؤنٹ �پ کے فون پر ایک بٹوے کی طرح ےہ۔ موبائل منی سے �پ
استعمال
لوگوں کو پیسے بھیج اور وصول کر سکـےت ہیں ،اور صرف آاپےن فون کا آ
ادائیگی کر سکـےت ہیں  -بغیر بینک اکاؤنٹ کے! �پ کے موبائل �پریٹر پر
کرتے ہوئے
آ
منحصر ےہکہ �پ کون کون سی دوسری چیزیں کر سکـےت ہیں جیسے اپےن بلوں کی
ادائیگی ،اور پیسہ بچانا یا ادھار لینا۔"
آ
اپنی (ٹرینر کی) زندگی سے مثالیں شیئر کریں کہ موبائل منی �پ کے لیے کس طرح
آ
کار�مد رہا ےہ۔
ٹرینی کی اپنی زندگی میں یہ کس طرح فائدہ مند ہو سکـتا ےہ اس پر بحث کر کے
اسے ٹرینی سے متعلقہ بنائیں۔

بائٹ سائز  -موبائل منی
یہ کیسے کام کرتا ےہ؟
فون کو ٹرینیز کے ہاتھوں میں رکھیں (یا ٹرینیز کے فون استعمال کریں)
اور نیچے دیے گـےئ اقدامات پر عمل کرنے میں ان کی مدد کریں
دکھائیں کہ کس طرح ٹرینی پوسٹر پر درج اقدامات کا استعمال کرتے ہوئے کسی دوست کو رقم بھیج سکـتا ےہ۔
آ
مشورہ :ٹریننگ سیشن کے �غاز میں چیک کریں کہ کس کے پاس پہےل سے ہی موبائل منی اکاؤنٹ ےہ۔ اگر
کسی ٹرینی کے پاس موبائل منی اکاؤنٹ نہیں ےہ تو انہیں رجسٹریشن کے عمل سے گزاریں۔ (تفصیالت کے لیے
'تفصیلی' سیکشن دیکھیں)۔ "اپےن فون کا استعمال کرتے ہوئے دوست کو پیسے بھیجنا" پوسٹر دکھائیں۔
ا�� ﻓﻮن ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﺗﮯ ہﻮﺋﮯ دوﺳﺖ ﮐﻮ ﭘﯿﺴﮯ ﺑﮭﯿﺠﻨﺎ
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"اپےن فون کا استعمال کرتے ہوئے دوست کو پیسے
بھیجنا" پوسٹر دکھائیں

Select

OK

Select

آ
آ
وضاحت کریں" :اب میں �پ کو دکھاؤں گا کہ �پ اپےن فون کا استعمال کرتے ہوئے کسی دوست کو پیسے کیسے
بھیج سکـےت ہیں"!-
آ
پوچھیں" :اگر �پ اپےن اکاؤنٹ کا استعمال کرتے ہوئے آحقیقی رقم بھیجنا چاہےت ہیں ،تو ہم یہ کر سکـےت ہیں! یا
آ
پیسے نہیں ہیں یا �پ اسے ابھی بھیجنا نہیں چاہےت ہیں ،تو میں یہ ظاہر کر
میں
اکاؤنٹ
منی
موبائل
کے
پ
�
اگر
آ
سکـتا ہوں کہ یہ کیسے کیا جاتا ےہ تاکہ �پ کو مستقبل میں اس کے بارے میں معلوم ہو۔"
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یہ کیسے کام کرتا ےہ؟
آ
آ
•�پ کے موبائل �پریٹر کے پاس اپنا موبائل منی سروس استعمال کرنے کے لیے ایک مختصر نمبر ہوگا۔ یہ 123#٭
جیسا ہو گا۔ اسے ٹائپ کریں اور 'کال' بٹن دبائیں۔
آ
آ
•�پ کو اسکرین پر اختیارات کی فہرست مےل گی (جیسے )…1,2,3,4,5۔ �پ کو 'منتقلی /بھیجیں' رقم کا انتخاب
کرنے کی ضرورت ہو گی۔ یہ عام طور پر نمبر  1ہوتا ےہ (سب سے اوپر)۔ اپےن فون پر  1دبائیں اور پھر 'سلیکٹ /
اوکے' دبائیں۔
آ
•اپےن دوست یا فیملی ممبر کا فون نمبر ٹائپ کریں جس پر �پ رقم بھیجنا چاہےت ہیں۔ 'سلیکٹ  /اوکے' دبائیں
آ
•اب وہ رقم ٹائپ کریں جو �پ اپےن دوست یا فیملی ممبر کو بھیجنا چاہےت ہیں (جیسے )100۔ 'سلیکٹ  /اوکے'
دبائیں۔
آ
آ
ذاتی پن نمبر ٹائپ کریں۔ یہ ایک خاص نمبر ےہ جسے �پ منتخب کرتے ہیں اور صرف �پ کو معلوم ہوگا۔
•اپنا آ
اس سے �پ کے اکاؤنٹ کی حفاظت میں مدد ملتی ےہ۔ مشکل پن کا انتخاب کریں! 'سلیکٹ  /اوکے' دبائیں۔
آ
آ
آ
کرنے کے لیے  1دبانے کی ضرورت ہو گی کہ �پ یہ رقم بھیجنا چاہےت ہیں۔ 'سلیکٹ /
'تصدیق'
کو
پ
�
میں،
خر
�
•
آ
اوکے' کو دبائیں۔ مبارک ہو! �پ نے اپےن دوست یا فیملی ممبر کو پیسے بھیج دیۓ ہیں!
مشورہ :اگر ٹرینی کوئی رقم نہیں بھیجنا چاہتا ،تو انہیں دکھائیں کہ وہ حقیقی رقم بھیجے بغیر یہ کیسے کر
سکـتا ےہ۔
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مشق!
آ
پوچھیں" :اب جب کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ موبائل منی کا استعمال کرتے ہوئے رقم کیسے بھیجی جاتی ےہ� ،پ
کس کو رقم بھیج سکـےت ہیں؟"
ٹرینر :ٹرینی کو اپےن طور پر کسی کو رقم بھیجےن کے عمل سے گزر نے دیں۔ اگر انہیں کسی بھی مرحےل پر مدد کی
ضرورت ہو تو ان کی مدد کریں۔
آ
آ
آ
مشورہ :یاد رکھیں کہ � آپ کا ‘پن نمبر’ �پ کا اپنا ذاتی نمبر ےہ۔ یہ بہت اہم ےہ کہ �پ اس کو محفوظ رکھیں
کیونکہ اسی کے ساتھ �پ اپےن اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ نمبر کسی کو بھی دیےن میں محتاط
رہیں ،یہاں تک کہ موبائل منی ایجنٹس یا کسٹمر کیئر سٹاف ،چاےہ وہ سامےن ،ایس ایم ایس یا موبائل
انٹرنیٹ کے ذریعے ہو!
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بائٹ سائز  -اینڈروئیڈ
یہ کیا ےہ؟
وضاحت کریں:
آ
"ایک اسمارٹ فون ایک چھوٹے کمپیوٹر کی طرح ہوتا ےہ جسے �پ بٹن استعمال
کرنے کے بجائے
اسکرین زکو چھونے سے کنٹرو رل کرتے ہیں۔ وہ تصاویر لے سکـےت آ
ہیں ،موسیقی اور ویڈیو چال سکـےت ہیں او آ ان کے پاس ایسی ایپس ہیں جو �پ
کو بہترین انٹرنیٹ سے لطف اندوز ہونے اور �پ آکے فون کے ساتھ مزید کام کرنے
والے �الت دنیا بھر میں سب سے زیادہ
میں مدد کر سکـتی ہیں۔ آاینڈرائیڈ سے چلےن
آ
مقبول اسمارٹ فونز آہیں۔ �پ کا اینڈرائیڈ فون �پ کو تیزی سے انٹرنیٹ تک رسائی
فراہم کرتا ےہ ،لہذا �پ اسے گوگل پر اپنی ضرورت کی معلومات تالش کرنے،
یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھےن اور تصاویر شیئر کرنے کے لیے استعمال کر سکـےت ہیں۔"

وہ چی زیں جس
آ
کی �پ کو
ضرورت ہوگی

اینڈرائیڈ اسمارٹ فون
�� اﺳﭩﻮر ﺳﮯاﯾﭗ ڈاؤن ﻠﻮڈ ﮐﺮﻧﺎ

1

2

3

4

ایﭙﺲ اور ﮔیﻣﺰ
ﺗﻼش ﮐﺮیﮟ

اینڈرائیڈ
پوسٹرز
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بائٹ سائز  -اینڈروئیڈ

آ
�پ اسے کس چیز کے لےی استعمال
کر سکـےت ہیں؟
آ
اسمارٹ فون انٹرنیٹ تک رسائی میں �پ کی مدد
وضاحت کریں" :ایک اینڈرائیڈ
آ
کرسکـتا ےہ۔ اس کا مطلب ےہ کہ �پ تازہ ترین خبریں اور معلومات تالش کر سکـےت
پسندیدہ موسیقی اور
ہیں ،دوستوں کے زساتھ تصاویر شیئر کر سکـےت ہیں اور اپنی آ
کھیل سے لطف اندو ہو سکـےت ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ےہ کہ �پ نقشہ حاصل
کر سکـےت ہیں اور گوگل میپس کے ساتھ اپنی اگلی منزل کے لیے بہترین راستہ
منتخب کر سکـےت ہیں ،یا یوٹیوب پر کوئی نیا ہنر سیکھ سکـےت ہیں۔"
آ
اسمارٹ فونز �پ کے لیے کس طرح مفید ہیں اس بارے میں اپنی زندگی سے مثالیں
دیں۔
ٹرینی کی اپنی زندگی میں یہ کس طرح فائدہ مند ہو سکـتا ےہ اس پر بحث کر کے
اسے ٹرینی سے متعلقہ بنائیں۔

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

مظاہرہ کریں کہ ٹرینی پےل سٹور کا استعمال کرتے ہوئے ایپ کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکـتا
ےہ۔
�� اﺳﭩﻮر ﺳﮯاﯾﭗ ڈاؤن ﻠﻮڈ ﮐﺮﻧﺎ

1

2

3

4

"پےل سٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا" پوسٹر دکھائیں

ایﭙﺲ اور ﮔیﻣﺰ
ﺗﻼش ﮐﺮیﮟ

مشق!
آ
آ
"اب جب کہ �پ پےل سٹور سے ایپس ڈاؤن لوڈ کر سکـےت ہیں� ،پ کس قسم کی ایپس میں دلچسپـی رکھےت ہیں؟"
مظاہرہ کریں :پےل سٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے میں اپےن ٹرینی کی مدد کریں۔ پھر ،اسے استعمال کرنے میں ان کی
مدد کریں۔ اگر انہیں معلوم نہیں ےہ کہ وہ کس قسم کی ایپ میں دلچسپـی رکھےت ہیں تو انہیں کچھ مشورے
دیں (جیسے کھیل ،موسم ،زبان سیکھنا ،موسیقی)۔
آ
آ
آ
جب �پ کے فون پر ایپ �جائے گی تو یہ وہیں رےہ گی جب تک کہ �پ اسے ہٹا نہ دیں۔ اسے
مشورہ :ایک بار
آ
حاصل کرنے کے لیے �پ کو ہر بار پےل اسٹور پر جانے کی ضرورت نہیں ےہ۔
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بائٹ سائز  -قابل رسائی خصوصیات
کم یا بغیر بصارت والے لوگوں کے لیے قابل رسائی
خصوصیات
یہ کیا ےہ؟
وضاحت کریں:
"کم یا بغیر بصارت والے کچھ لوگوں کو یہ دیکھنا مشکل ہو سکـتا ےہ کہ اسکرین پر
کیا ےہ۔ فون میں ایسی خصوصیات ہیں جو ان کی مدد کر سکـتی ہیں۔ ہمیں ان
کی ضروریات سے متعلق متعدد اختیارات دکھانے کی ضرورت ےہ۔ اکـثر لوگ
خصوصیات کا مجموعہ استعمال کرتے ہیں۔"

وہ چی زیں جس
آ
کی �پ کو
ضرورت ہوگی

آ
�پ اسے کس چیز کے لےی استعمال
کر سکـےت ہیں؟
آ
آ
آ
وضاحت کریں" :اگر �پ نہیں دیکھ سکـےت تو �پ کا موبائل فون �پ کی مدد کر
سکـتا ےہ۔ ان میں سے تین طریقے یہ ہیں":

اینڈرائیڈ فون
1
1
1

اوراورﻞ ﮐﺮﻧﺎ
ر
درﺳﺖ
درﺳﺖﮐﺮﮐﻧﺎﺮﻧﺎ
ﺑﺪﻠﻨﺎﺪﯾ
ﻧﮓ
ﺑﺪﻠﻨﺎﺗﺒ
ﻧﮓﺳﺎﺋﺰ
ﻓﻮﻧرﭧ
222

5
4
6
44 3 33
55
6

ﻤﺨﺘﻟﻒﺗﺮﺗیﺒﺎت
ﮐﻮ ٓازﻤﺎﺋیﮟ اور
ﺗﺮﺗیﺒﺎتﮐﮧ ﮐیﺎ
دیﮑﮭیﮟ
ﻤﺨﺘﻟﻒ
ٓ
ﺑﮩﺘﺮاور�
ﮐﻮ ازﻤﺎﺋیﮟ
دیﮑﮭیﮟ ﮐﮧ ﮐیﺎ
ﺑﮩﺘﺮ �

قابل رسائی خصوصیات
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•میگنیفیکیشن (اسکرین پر چیزوں کو آ بڑا بنانا):
"میگنیفیکیشن ایک ایسا فعل ےہ جو �پ کے فون پر
موجود ہر چیز کو بڑا بناتا ےہ۔ بہت سے لوگ چھوٹی
چیزوں کو دیکھےن میں مدد کے لیے میگنیفیکیشن کا
استعمال کرتے ہیں۔ کم بصارت والے لوگوں کے لیے یہ
دیکھنا ممکن بناتا ےہ کہ اسکرین پر کیا ےہ۔"

بائٹ سائز  -قابل رسائی خصوصیات

"جمال ہر روز خبریں پڑھےن کے لیے میگنیفیکیشن کا استعمال کرتا ےہ ،اگر
ٹیکسٹ عام آسائز سے  3گنا بڑا ہو تو اسے بہت سارے ٹیکسٹ کے ساتھ
کہانیاں پڑھنا �سان لگـتا ےہ۔"

بائٹ سائز  -قابل رسائی خصوصیات
آ
آ
سکرین دیکھے بغیر اپنا فون
پ
�
میں
بیک'
"'ٹاک
بولنا:
میں
واز
�
•فون کا اونچی
آ
آ
سن سکـےت ہیں۔ جب �پ اپےن فون پر آکچھ کریں گے تو یہ �پ سے بات کرے گا
آ
اور �پ کو بتائے گا کہ کیا ہو رہا ےہ ،یہ �پ کو یہ بتانے کے لےئ بھی وائبریٹ کرے
گا کہ کیا ہو رہا ےہ۔"
(اسکرین کو بڑا بنانے) کا استعمال کیا ےہ لیکن حال ہی میں پتہ
"عائشہ نے ہمیشہ اپےن فون پر میگنیفیکیشن
آ
چال ےہ کہ اس سے چند گھنٹوں کے بعد اس کی �نکھوں میں درد شروع ہو جاتا ےہ اور جب ایسا ہوتا ےہ تو وہ
ٹاک بیک استعمال کرتی ےہ"
•رنگوں اور تضادات کو تبدیل کرنا" :کچھ لوگوں کے لیے رنگوں اور تضادات کو
دیکھنا مشکل ےہ جس کی وجہ سے اسکرین پر کیا ےہ اسے پڑھنا مشکل ہو جاتا
آ
ےہ۔ آ �پ فون پر رنگ دیکھےن کے انداز کو تبدیل کرسکـےت ہیں تاکہ اسے استعمال
کرنا �سان ہو سکے۔"
آ
"رابعہ واٹس ایپ یا ای میل استعمال کرتے وقت ،جو لکھ رہی ےہ اسے �سانی سے پڑھےن کے لیے ہائی کنٹراسٹ
ڈسپےل سیٹنگز کا استعمال کرتی ےہ۔ جب سب کچھ واضح ہوتا ےہ تو وہ کم غلطیاں کرتی ےہ"

یہ کیسے کام کرتا ےہ؟
•ٹرینی سے پوچھیں کہ وہ اپےن فون کے ساتھ کیا کرنا چاہیں گے۔
آ
•ٹرینر چیک کریں کے لیے کہ �یا ٹرینی کے فون میں قابل رسائی خصوصیات سیٹ اپ ہیں۔
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بائٹ سائز  -قابل رسائی خصوصیات
ان لوگوں کے لیے قابل رسائی خصوصیات جو
سماعت سے محروم ہیں یا بہرے ہیں۔
یہ کیا ےہ؟
وضاحت کریں:
ر
"وہ لوگ جن کو سنےن میں مشکالت ہوتیں ہیں یا بہرے ہیں وہ بھی کسی او کی
طرح فون استعمال کرسکـےت ہیں کیونکہ موبائل فون میں ایسی خصوصیات ہوتی
ہیں جو ان کی مدد کر سکـتیں ہیں".

وہ چی زیں جس
آ
کی �پ کو
ضرورت ہوگی

آ
�پ اسے کس چیز کے لےی استعمال
کر سکـےت ہیں؟
آ
آ
آ
وضاحت کریں" :اگر �پ اسے سن نہیں سکـےت تو �پ کا موبائل فون �پ کی مدد کر
سکـتا ےہ۔ ان میں سے تین طریقے یہ ہیں":

اینڈرائیڈ فون
1
1
1

اوراورﻞ ﮐﺮﻧﺎ
ر
درﺳﺖ
درﺳﺖﮐﺮﮐﻧﺎﺮﻧﺎ
ﺑﺪﻠﻨﺎﺪﯾ
ﻧﮓ
ﺑﺪﻠﻨﺎﺗﺒ
ﻧﮓﺳﺎﺋﺰ
ﻓﻮﻧرﭧ
222

5
4
6
44 3 33
55
6

ﻤﺨﺘﻟﻒﺗﺮﺗیﺒﺎت
ﮐﻮ ٓازﻤﺎﺋیﮟ اور
ﺗﺮﺗیﺒﺎتﮐﮧ ﮐیﺎ
دیﮑﮭیﮟ
ﻤﺨﺘﻟﻒ
ٓ
ﺑﮩﺘﺮاور�
ﮐﻮ ازﻤﺎﺋیﮟ
دیﮑﮭیﮟ ﮐﮧ ﮐیﺎ
ﺑﮩﺘﺮ �
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آ
مشکل ہو جائے کہ
سننا
یہ
کو
پ
�
ایمپلیفیکیشن" :اگر
•
آ
آ
لوگ �پ کے ارد گرد کیا کہہ رےہ ہیں ،تو �پ کا اینڈروئیڈ
'ساؤنڈ ایمپلیفائر' نامی ایک چیز
مدد کر سکـتا ےہ۔ آ
فون آ
ےہ جو �پ کے سنےن کے لےئ �وازیں واضح کرے گا۔"
"احمد 'ساؤنڈ ایمپلیفائر' استعمال کرتا ےہ جب وہ کیفے میں لوگوں سے بات کر
رہا ہوتا ےہ ،اس سے وہ زیادہ واضح طور پر سن سکـتا ےہ کہ کون کیا کہہ رہا
ےہ کیونکہ یہ پس منظر کے شور کو کم کرتا ےہ۔"

بائٹ سائز  -قابل رسائی خصوصیات
آ
آ
آ
آ
•کیپشنز" :جب �پ کا فون کوئی ویڈیو یا �ڈیو چال رہا ہو ،تو �پ ‘کیپشنز’ کو �ن
آکر سکـےت ہیں۔ اس کا مطلب ےہ کہ جو کچھ کہا جا رہا ےہ اس کی سکرین پر
�پ الفاظ دیکھ سکـےت ہیں۔ جب لوگوں کو گانا یا ویڈیو سننا مشکل ہو تو یہ
بہت مددگار ثابت ہوتا ےہ۔"
"مریم ویڈیو کالز میں کیپشن استعمال کرتی ےہ۔ اکـثر جب الفاظ اس کے لیے سننا مشکل ہو جائیں تو کیپشنز
اسے کال پر توجہ دیےن میں مدد کرتے ہیں۔"
•ٹرانسکرپشن'" :الئیو ٹراناسکرائب' آکیپشن کی طرح ےہ۔ اس کا مطلب یہ ےہ کہ
جب لوگ بات کر رےہ ہوتے ہیں تو �پ اسکرین پر ٹیکسٹ دیکھ سکـےت ہیں کہ
وہ کیا کہہ رےہ ہیں۔ کم سماعت یا سماعت سے محروم لوگوں کے لےئ ‘الئیو
ٹراناسکرائب’ بہت مفید ثابت ہوسکـتا ےہ۔"
آ
"شاہد اپےن �لہ سماعت کو اپےن فون سے جوڑ آتا ےہ جو کہ واٹس ایپ کے ذریعے اپےن بھائی اور بہن سے بات کرتے
وقت بات کو زیادہ واضح اور سمجھےن میں �سان بناتا ےہ"
اسے ٹرینی سے متعلقہ بنائیں :اس بات پر بحث کریں کہ یہ خصوصیات ٹرینی کی اپنی زندگی میں کس
طرح فائدہ مند ہو سکـتی ہیں۔

یہ کیسے کام کرتا ےہ؟
•ٹرینی سے پوچھیں کہ وہ اپےن فون کے ساتھ کیا کرنا چاہیں گے۔
آ
•ٹرینر چیک کریں کے لیے کہ �یا ٹرینی کے فون میں قابل رسائی خصوصیات سیٹ اپ ہیں۔
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بائٹ سائز  -کائی او ایس
کائی او ایس کیا ےہ؟
کائی او ایس فون دکھائیں

"کائی او ایس فون ٹچ اسکرین کے بغیر سمارٹ فون کی طرح ےہ۔ یہ روایتی سمارٹ
فون سے آسستا ےہ۔ آیہ ایک کیمرے ،وائی-فائی ،بلوٹوتھ ،جی پـی ایس اور ایپس
کے ساتھ �تا ےہ تاکہ �پ کالنگ اور پیغامات (ٹیکسٹ) کرنے کے عالوہ بھی کچھ کر
سکیں۔ کائی او ایس فونز کم ڈیٹا استعمال کرتے ہیں اور ان کی بیٹریاں زیادہ دیر
تک چلتی ہیں۔"
آ
آ
"کائی او ایس فون �پ کو انٹرنیٹ تک رسائی دیتا ےہ ،تاکہ �پ اسے گوگل پر درکار
معلومات تالش کرنے ،یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھےن اور واٹس ایپ اور فیس بک پر
تصاویر شیئر کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔  10کروڑ سے زائد افراد انٹرنیٹ سے
جڑنے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لےئ کائی او ایس فون استعمال کرتے
ہیں۔"

وہ چی زیں جس
آ
کی �پ کو
ضرورت ہوگی

کائی او ایس
فون

آ
�پ اسے کس چیز کے لےی استعمال
کر سکـےت ہیں؟

آ
"�پ معلومات تالش کرنے ،دوستوں کے ساتھ تصاویر شیئر کرنے اور خبروں کے
ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہےن کے لیے اپنا کائی او ایس فون استعمال کرسکـےت ہیں۔"
آ
آ
استعمال ایسا ہی کر سکـےت ہیں جیسا کہ �پ اسمارٹ
کا
فون
ایس
او
کائی
اپےن
پ
"�
آ
فون استعمال کرتے ہیں :دیکھیں کہ �پ کے دوست فیس بک پر کیا پوسٹ کر رےہ
ہیں ،واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے مفت میں اپےن رابطوں کو میسج کریں،
گوگل میپس کے ساتھ اپنی اگلی منزل پر نقشہ اور ہدایات حاصل کریں ،یا یوٹیوب
پر کوئی نئی مہارت سیکھیں۔"
انٹرنیٹ سے منسلک فون کس طرح مفید ہیں اس بارے میں اپنی زندگی سے مثالیں
شیئر کریں۔
ٹرینی کی اپنی زندگی میں یہ کیسے فائدہ مند ہوسکـتا ےہ اس پر تبادلہ خیال کرکے
اسے ٹرینی سے متعلق بنائیں۔

کائی او ایس
پوسٹرز
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بائٹ سائز  -کائی او ایس
یہ کیسے کام کرتا ےہ؟
ٹرینی کی پہلی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے اور براؤزر میں اپنی پہلی تالش کرنے میں مدد
کریں۔

ٹرینی کے ہاتھوں
میں فون رکھیں
اور اقدامات پر
میں
کرنے
عمل
وائی فائی سے جڑنے کا
ان کی مدد کریں طریقہ
ر
پوسٹر دکھائیں او وائی

ایپس ڈاؤن لوڈ کرنے کا
طریقہ
ر
پوسٹر دکھائیں او ایپس
فائی سے جڑنے کے مراحل ڈاؤن لوڈ کرنے کے مراحل
سے گزریں (بیچآ بٹن
سے گزریں (بیچ آبٹن
سیٹنگز �ئیکن > دبائیں > سٹور �ئیکن >
دبائیں > آ
ایپ منتخب کریں >
وائی فائی > �ن کریں >
دستیاب نیٹ ورک تالش پریس).
کریں > منتخب کریں)۔

براؤزر استعمال کرنے کا
طریقہ
ز
ر
پوسٹر دکھائیں او براؤ ر
استعمال کرنے کے مراحل
سے گزریں (بیچ آکا بٹن
دبائیں > براؤزر �ئیکن >
ایپ منتخب کریں)۔

مشق!
آ
آ
آ
"اب جب کہ �پ نے جان لیا ےہ کہ �پ کائی او ایس فون پر کیا کر سکـےت ہیں� ،پ اسے کس کام کے لےی استعمال
کرنا چاہےت ہیں؟"
ٹرینر :اپےن ٹرینی کو کائی سٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے میں مدد کریں۔ پھر ،اسے استعمال کرنے میں ان کی مدد
کریں۔
آ
مشورہ :اگر کسی ویب سائٹ کو پڑھنا مشکل ہو تو زوم �ؤٹ کرنے کے لیے " "1دبائیں اور زوم ان کرنے کے لیے
" "3دبائیں۔
آ
وضاحت کریں" :ایپس کو براؤزر کے مقابےل میں استعمال کرنا �سان ہوتا ےہ ،کیونکہ وہ خاص طور پر کائی او
ایس کے لیے بنائی جاتی ہیں۔"
"انٹرنیٹ ،ایپس اور کائی او ایس فونز کے بارے میں مزید جانےن کے لےئ کائی او ایس ویب سائٹ پر جائیں:
"https://life.Kaiostech.com
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آ
موبائل انٹرنیٹ سکلز ٹریننگ ٹول کٹ ( ایم �ئی ایس ٹی ٹی (

اپنی ٹریننگ کو کیسے ڈیزائن کریں
یہ تفصیلی ٹریننگ کے نفاذ کے لیے تجاویز ہیں۔

 -1واحد -صنفی سیشنز

مردوں اور عورتوں کو الگ الگ ٹریننگ نشستوں میں تقسیم کریں۔ یہ عملی تجربے
اور صنفی مفادات اور خدشات پر کھل کر بات کرنے کے لیے مساوی موقع فراہم کرتا
ےہ۔

2۔ چھوٹے گروپ کی مشق

ٹرینیز کو چھ افراد کے چھوٹے گروپوں میں تقسیم کریں۔ ہر گروپ کی مدد کے لیے
ایک ٹرینر فراہم کریں۔ یہ ٹرینیز کو عملی تجربہ حاصل کرنے کے قابل بناتا ےہ اور
ساتھی تا ساتھی سیکھےن اور تعاون کی اجازت دیتا ےہ۔

3۔ ہنر مندی سطح گروپ

ٹرینیز کو گروپس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ جوڑیں جن کے علم اور ہنر کی سطح
یکساں ےہ۔ یہ بہت اہم ےہ کہ ٹرینیز اپےن گروپ میں دوسروں کی طرح مہارت کی
سطح پر ہوں ،تاکہ وہ اعتماد اور دلچسپـی محسوس کریں۔ ٹریننگ شروع ہونے کے
بعد اگر یہ واضح ہو جائے کہ ٹرینی اپےن گروپوں میں دوسروں کی طرح مہارت کی
سطح پر نہیں ہیں تو ٹرینیز کو مختلف گروپوں میں بغیر کسی ہچکچاہٹ منتقل
کریں۔

آ
4۔ مشترکہ �الت

اگر لوگوں کے پاس اپنا سمارٹ فون نہیں ےہ تو پہےل سے لوڈ شدہ ڈیٹا کے ساتھ انٹری
کریں۔ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں کہ فون
لیول کے اسمارٹ فون فراہم
آ
ایک جیسے ہوں (جیسے ایک ہی �پریٹنگ سسٹم ہو) اور اسی طرح کی فعالیت ہو۔
یہ ہر کسی کو ٹریننگ میں ایک جیسے مراحل سے گزر نے اور ذاتی ڈیٹا کے استعمال یا
ذاتی معلومات کا اشتراک کرنے کے بارے آمیں خدشات پر قابو پانے کی اجازت دیتا ےہ۔
مثالی طور پر ہم تجویز کرتے ہیں کہ فی �لہ تین سے زیادہ ٹرینی نہ ہوں۔
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آ
موبائل انٹرنیٹ سکلز ٹریننگ ٹول کٹ ( ایم �ئی ایس ٹی ٹی (

ٹرینرز کے لےی تجاویز
بنیادی باتوں کے ساتھ
شروع کریں
اگرچہ ٹرینی کچھ انٹرنیٹ
خدمات سے واقف ہوں
گے ،لیکن ان کے علم میں
کمی ہوگی۔

ٹرینیز کو مصروف رکھےن
کے لیے ذاتی مفادات کا
استعمال کریں۔

ٹرینیزکوصراحیں
ٹرینیز کو باقاعدہ مثبت
حوصلہ افزائی دیں۔
آ
اگر �پ کے ٹریننگ سیشن کے
لیے مناسب ہو تو ٹرینیز کو
سرٹیفکیٹ دیے جا سکـےت
ہیں۔
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مختصر اور غیر تکنیکی
وضاحتیں استعمال
کریں۔

عمل کی حوصلہ افزائی کریں

اسےمتعلقہبنائیں

تفصیلی ٹریننگ

سادہرکھیں

ٹرینیز کو فون پر مشق
کروانے پر توجہ دیں۔

ٹرینیز کے ساتھ بات چیت کریں
ٹرینی اور ان کے ٹرینر کے
درمیان دو طرفہ رابطے کی
حوصلہ افزائی کریں۔

آ
موبائل انٹرنیٹ سکلز ٹریننگ ٹول کٹ ( ایم �ئی ایس ٹی ٹی (

تفصیلی ٹریننگ کا استعمال کیسے کیا جاۓ
یہ ٹرینرز کے لےئ ایک تفصیلی ٹریننگ گائڈ ےہ جن کے پاس ان کے ٹرینیز کے ساتھ آ45-60
منٹ موجود ہیں .یہ ٹریننگ  45-60منٹ کے چار سیشنوں پر مشتمل ےہ۔ اس کا �غاز ایک
تعارفی سیشن سے ہوتا ےہ جس کے بعد پانچ ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں جو ان موضوعات پر
ہوتے ہیں؛ واٹس ایپ ،یوٹیوب ،گوگل ،وکیپیڈیا اور فیس بک۔ ہر ٹریننگ سیشن کے اندر
حفاظت اور خرچے کو شامل کیا جاتا ےہ۔

45-60

سیشن پر تعمیر ہو ،البتہ
اگرچہ ٹریننگ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ےہ کہ ہر سیشن پچھےل آ
ہر ٹریننگ سیشن علیحدہ بھی ہو سکـتا ےہ۔ اس کا مطلب یہ ےہ کہ �پ ٹرینیز کے ساتھ اپنی
مرضی کی ٹریننگ آسیشن کا انتخاب کر سکـےت ہیں ،یہ اس بات پر منحصر ےہ کہ ان کے لےئ
کیا متعلقہ ےہ۔ آاگر �پ کنکـٹیویٹی مسائل کی وجہ سے اپےن مقام آپر یوٹیوب استعمال نہیں کر
سکـےت ہیں ،تو �پ اس ماڈیول کو چھوڑ سکـےت ہیں اور کوئی اور �ڈیو ویژول سروس استعمال
کرسکـےت ہیں جسے چالنے کے لیے کم ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ےہ۔

تفصیلی ٹریننگ چار اہم قسم کی سرگرمیوں پر
مشتمل ےہ:
وضاحت۔ سروس کے فوائد کو متعارف کرانے کے لیے مختصر وضاحتیں
سرگرمی۔ فون پر عملی مشقیں
بحث۔ ٹرینیز کو ان کی زندگی میں مطابقت پر غور کرنے کی حوصلہ
افزائی دینا
خالصہ۔ ہر ماڈیول کے اسباق کو تقویت دینا
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آ
موبائل انٹرنیٹ سکلز ٹریننگ ٹول کٹ ( ایم �ئی ایس ٹی ٹی (

ٹریننگ سیشن چیک لسٹ
آ
آ
سیشن سے پہےل یقینی بنائیں کہ �پ اپےن �پ کو تیاری کے لیے کافی آوقت دیےت ہیں۔ اس بات کا خاص
ہر ٹریننگ آ
خیال رکھیں کہ �پ کے پاس موبائل فون سیٹ کرنے کے لیے کافی وقت ےہ۔ یہ �پ کے خیال سے زیادہ وقت لے سکـتا
ےہ!
آ
چیک کریں کہ �پ آکے پاس وہ تمام
مواد موجود ےہ جو �پ کو اپےن
سیشن کے لیے درکار ہوں گے (ہر
ماڈیول کے جائزہ صفحہ پر درکار
)مواد دیکھیں
یقینی بنائیں کہ تمام فون چارج
ہیں
ڈاؤن لوڈ اور
ان تمام سروسز کو آ
سیٹ اپ کریں جنہیں �پ فون پر
استعمال کرنے کا ارادہ رکھےت ہیں۔
آ
اس بات کو یقینی بنائیں کہ �پ جو
موبائل نمبر استعمال کرنے جا رےہ
ہیں وہ تمام موبائلز میں محفوظ
ہیں جو ٹریننگ میں استعمال
ہوں گے
تمام ذاتی ڈیٹا ً
(مثال تصاویر،
پیغامات وغیرہ) کو شرکاء کے حوالے
کرنے سے پہےل صاف کریں
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اپےن ٹریننگ مواد کو سمجھیں

موبائل نیٹ ورک مہیا کار کے ساتھ
تمام فونز پر موبائل انٹرنیٹ ڈالیں
(یاد رکھیں کہ اس میں کـئی دن لگ
سکـےت ہیں)
اپےن فونز کو نام دیں۔ ہر فون کے
پیچھے اس کے نام اور موبائل نمبر
کے آساتھ ایک لیبل چسپاں کریں
تاکہ �پ ٹریننگ کے دوران اس کی
شناخت کر سکیں
آاپنی کنیکـٹیویٹی چیک کریں  -اگر
م�ئی فائی /وائی-فائی استعمال کر
رےہ ہیں ،تو چیک کریں کہ یہ کام
کر رےہ ہیں اور تمام فونز سائن ان
ہیں۔
تمام فونز پر موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا
لوڈ کریں

ماڈیول  - 1تعارف
سیکھےن کے مقاصد
•ٹریننگ کے مقصد کو سمجھیں اور جانیں کہ کمرے میں کون ےہ
•اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹرینی محفوظ ،پراعتماد محسوس کرتا ےہ اور موبائل
انٹرنیٹ کے بارے میں جانےن کے لیے دلچسپـی رکھتا ےہ اور بنیادی اصول جانتا
ےہ۔
•ان کی زندگی میں انٹرنیٹ کے استعمال کے ممکنہ فوائد کو سمجھیں۔

45-60
وقت کا دورانیہ
 45-60منٹ

آ
مشورہ :مشترکہ �الت پر انٹرنیٹ ہوم پیج کو کسی مشہور مقامی جگہ کے گوگل امیج کے نتائج پر سیٹ کریں۔
تجربے کو دلچسپ بناۓ گا۔ ہوم پیج سیٹ کرنے کے لیے ،اپنا براؤزر کھولیں اور
یہ ٹرینیز کے انٹرنیٹ پر پہےل
آ
اس ویب سائٹ پر جائیں جسے �پ اپےن ہوم پیج کے طور پر سیٹ کرنا چاہےت ہیں۔ اپنا براؤزر مینو کھولیں اور
سیٹنگز پر کلک کریں ،پھر ‘موجودہ صفحہ’ کو اپےن ہوم پیج کے طور پر سیٹ کریں۔

آ
وہ چی زیں جس کی �پ کو ضرورت ہوگی

اسمارٹ فون
ہینڈ سیٹس

آ
لغت ہینڈ �ؤٹس
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ماڈیول  - 1تعارف

آ
�ئیکنز کی تصاویر

بنیادی اصول

قلم ،کاغذ ،ماسکنگ ٹیپ اور
ایک چھوٹی سی گیند

چھوٹے انعامات

ماڈیول  - 1تعارف
آ
�غاذ کریں  /ٹریننگ کا تعارف  /چھوٹے گروپس بنائیں  /انٹرنیٹ کے فوائد  /اسمارٹ فونز دیں

آ
تفریحاور کھیلوں کے ساتھ �غاذ کریں
تعارفی کھیل

لیں اور مختص ًرا اپنا تعارف بطور ٹرینر کریں:
•اپےن ہاتھ میں رایک چھوٹی گیند ر آ
اپنا نام ،اپےن با ے میں بتائیں او �پ یہاں کیوں ہیں
•پھر گیند کو اپےن ٹرینیز میں سے کسی کے پاس پھینکیں اور ان سے کھڑے
ہونے اور گروپ سے اپنا تعارف کرانے کو کہیں۔ ایک بار جب وہ ختم کر لیں،
ان سے کہیں کہ وہ اسے اگےل شخص کو پھینکیں۔
•کھیل تب ختم ہو گا جب کمرے میں موجود ہر شخص گیند کو پکـڑ لے اور
اپنا تعارف کروا لے۔

ٹریننگ کا تعارف کریں
ٹریننگ کا مقصد بیان

آ
•"ہم یہاں موبائل انٹرنیٹ کے بار آے میں جانےن کے لیے �ۓ ہیں :یہ کیا ےہ،
اسے کیسے استعمال کیا جائے اور �پ اس کے ساتھ کیا کر سکـےت ہیں۔"
•بنیادی اصولوں پر بحث کریں۔
آ
•وضاحت کریں کہ �پ ٹریننگ میں کیا احاطہ کریں گے جیسے واٹس ایپ،
یوٹیوب ،گوگل ،ویکیپیڈیا اور فیس بک کا استعمال کیسے کریں اور ہر
ایک خاص طور پر کس چیز کے لیے مفید ےہ۔
آ
•وضاحت کریں "�پ کو اسمارٹ فونز پر انٹرنیٹ سے متعارف کرایا جائے گا"
آ
ٹرینرز کے کردار کی وضاحت کریں" :ٹرینرز کے طور پر ہم �پ کو سیکھانے
• رآ
او �پ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں"
آ آ
ر
سوال صحیح یا
یا
جواب
کوئی
ےہ!
میں
ے
با
کے
پ
�
•وضاحت کریں "�ج
آ
غلط نہیں ےہ۔ یہ کوئی امتحان نہیں ےہ ،ہم سیکھےن میں �پ کی مدد کرنا
چاہےت ہیں!"
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آ
�غاذ کریں  /ٹریننگ کا تعارف  /چھوٹے گروپس بنائیں  /انٹرنیٹ کے فوائد  /اسمارٹ فونز دیں

چھوٹے گروپس بنائیں
اپےن ٹرینیز کو چھوٹے گروپوں میں تقسیم کریں (ہر گروپ میں چھ افراد سے
زیادہ نہ ہو)۔
کمرے کے بیچ میں ایک لکیر بنائیں اور الئن پر تین پوائنٹس کو نشان زد کریں
میرے خیال میں
اپےن موبائل فون پر
نیٹ استعمال کرنا
انٹر آ
�سان ےہ

میں نے اپےن
موبائل فون پر انٹرنیٹ
استعمال کیا ےہ لیکن اسے
اچھی طرح سے نہیں
جانتا

میں نے کبھی بھی
اپےن موبائل فون پر
انٹرنیٹ استعمال نہیں
کیا

•اپےن ٹرینیز سے کہیں کہ وہ الئن پر کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہوں جو اس کی
جہاں وہ موبائل انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اپنی صالحیت کے
نمائندگی کرتا ہو آ
ساتھ سب سے زیادہ �رام دہ محسوس کرتے ہیں۔
•ٹرینیز کو چھ گروپوں میں تقسیم کریں جس کے مطابق وہ کھڑے ہیں  -کمرے
میں ہر ٹرینر ایک گروپ کے ساتھ کام کرے گا۔
•وضاحت کریں کہ ان گروپوں کو پوری ٹریننگ کے دوران استعمال کیا جائے گا۔
مشورہ :یہ بہت اہم ےہ کہ ٹرینیز اپےن گروپ میں دوسروں کی طرح مہارت کی سطح پر ہوں ،تاکہ وہ اعتماد
اور دلچسپـی محسوس کریں۔ ٹریننگ شروع ہونے کے بعد اگر یہ واضح ہو جائے کہ ٹرینی اپےن گروپوں میں
دوسروں کی طرح مہارت کی سطح پر نہیں ہیں تو ٹرینیز کو مختلف گروپوں میں بغیر کسی ہچکچاہٹ
منتقل کریں۔

چھوٹے گروپ کا تعارف

•گروپ کے ہر فرد سے ان کا نام  /وہ کہاں سے ہیں /وہ کس چیز میں دلچسپـی رکھےت ہیں ،پوچھیں۔
•اپےن ٹرینیز سے کہیں کہ وہ اپےن نام ماسکنگ ٹیپ پر لکھیں اور اسے اپےن سیےن پر چسپاں کریں۔
آ
•ٹریننگ کے لیے ارادے طے کریں :پوچھیں "�پ کیا سیکھنا چاہےت ہیں؟"
•ٹریننگ کے لیے ہر ٹرینی کے ارادوں کو کاغذ پر لکھیں اور دیوار پر چپکا دیں۔
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آ
�غاذ کریں  /ٹریننگ کا تعارف  /چھوٹے گروپس بنائیں  /انٹرنیٹ کے فوائد  /اسمارٹ فونز دیں

انٹرنیٹ کے فوائد کی وضاحت کریں
وضاحت کریں کہ ٹرینر سواالت پوچھےن واال ےہ اور ٹرینیز جواب دیےن کے لےی ہاتھ اٹھا سکـےت ہیں:
•"یہاں کس نے پہےل موبائل فون پر انٹرنیٹ استعمال کیا ےہ؟"
•"کیا کوئی کھڑا ہو کر ہمیں بتا سکـتا ےہ کہ انٹرنیٹ کیا ےہ؟"

آ
وضاحت کریں کہ انٹرنیٹ کیا ےہ اور یہ کہاں سے �تا ےہ

آ
آ
آ
وضاحت کریں�" :پ کا موبائل نیٹ ورک فراہم کرنے واال �پ کو �پ کے موبائل فون کے ذریعے اس سے جوڑ سکـتا
ےہ"

اﻧﭩﺮﻧیﭧ ﮐﺎ ﺗﻌﺎرف
مواصالت
ﺑیﻨﮑﻨﮓ

ﺗﻔﺮیﺢ

اﻧﭩﺮﻧیﭧ

رسکاری
خدمات

ٓ
ان ﻻﺋﻦ
ﺧﺮیﺪاری
تعلیم
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سفر

ﺻﺤﺖ ﮐی
ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت
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'انٹرنیٹ پوسٹر' دکھائیں
•وضاحت کریں" :انٹرنیٹ ایک ایسا نیٹ ورک ےہ جو کمپیوٹرز اور کچھ
موبائل فونز کو دنیا بھر میں معلومات بھیجےن اور وصول کرنے کی اجازت دیتا
ےہ۔ یہ معلومات کی ایک بڑی الئبریری کی طرح ےہ جس تک دنیا بھر کے
لوگ رسائی حاصل کر سکـےت ہیں ،استعمال کر سکـےت ہیں اور اس میں
اضافہ کر سکـےت ہیں۔"

ماڈیول  - 1تعارف
آ
�غاذ کریں  /ٹریننگ کا تعارف  /چھوٹے گروپس بنائیں  /انٹرنیٹ کے فوائد  /اسمارٹ فونز دیں

انٹرنیٹ کے فوائد کی وضاحت کریں
انٹرنیٹ کے فوائد کو ُاجاگر کریں!
آ
آ
آ
اپنی کہانی بتائیں کہ انٹرنیٹ �پ (ٹرینر)� ،پ کے دوستوں اور خاندان یا �پ کی برادری کے لیے کس طرح مفید ےہ۔
کچھ مثالوں مندرجہ ذیل ہیں:
•واٹس ایپ پر لوگوں سے جڑنا  -دوستوں اور گھر والوں سے خبریں حاصل کرنا ،اپےن کاروبار کو اپےن نیٹ ورک پر
تشہیر کرنا وغیرہ
•اپنی صالحیتوں کو سیکھنا اور تیار کرنا اور یوٹیوب پر تفریح حاصل کرنا جیسے 'کیسے کریں' ویڈیوز ً
مثال
ڈانس کیسے کریں ،کھانا کیسے پکائیں یا سائیکل کا ٹائر کیسے ٹھیک کریں
آ
•�پ کی زندگی ،اسکول کے کام ،کاروبار وغیرہ میں مدد کے لیے گوگل پر مفید معلومات تالش کرنا

اپےن ٹرینیز کے لےی انٹرنیٹ کو متعلقہ بنائیں
ٹرینیز سے بات کریں کہ انٹرنیٹ ان کی کس طرح مدد کر سکـتا ےہ:
آ
آ
•پوچھیں "�پ انٹرنیٹ پر کیا استعمال کرنا سیکھ سکـےت ہیں جو �پ کی مدد کرے گا؟" انہیں کچھ تجاویز
دیں۔
آ
•پوچھیں "�پ کس چیز میں سب سے زیادہ دلچسپـی رکھےت ہیں اور جانےن کے لیے پرجوش ہیں؟"
مشورہ :ٹریننگ میں مباحثوں اور سرگرمیوں کو اس بات سے جوڑیں کہ انٹرنیٹ ان کی زندگی میں کس طرح
مددگار یا مفید ہوسکـتا ےہ۔ اس سے ان کے لےئ ٹریننگ کو متعلقہ اور دلچسپ رکھےن میں مدد مےل گی۔
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آ
�غاذ کریں  /ٹریننگ کا تعارف  /چھوٹے گروپس بنائیں  /انٹرنیٹ کے فوائد  /اسمارٹ فونز دیں

اسمارٹ فونز دیں
اسمارٹ فونز دیں (اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایک فون استعمال کرنے والے تین سے
زیادہ افراد نہ ہوں)
آ
(انگلی کو
'سوائپ'
چھونے)،
کو
ئیکن
�
•مظاہرہ کریں' :ٹیپ' (اسکرین پر کسی
آ
اسکرین پر دائیں یا بائیں گھسیٹیں)' ،زوم' (اسکرین پر دو انگلیوں کو �گے
پیچھے گھسیٹیں)
•ٹرینیز سے کہیں کہ وہ باری باری فون تھامیں ،انہیں اس کے ساتھ کھیلےن دیں اور
ٹیپ کرنے ،سوائپ کرنے اور زوم کرنے کی کوشش کریں
آ
•ٹرینیز سے اسکرین پر موجود �ئیکنز پر ‘ٹیپ کروائیں’ اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ےہ
آ
مشورہ :وہ ٹرینیز جو گھبرائے ہوئے ہیں یا فون سے ناواقف ہیں انہیں ‘کیمرہ’ �ئیکن
دالئیں۔ اس سے انہیں تفریحکرنے
دکھائیں اور فون کے ساتھ تصاویر لیےن کا حوصلہ
آ
میں مدد مل سکـتی ےہ اور فون کو استعمال کرنے میں �سانی محسوس ہو گی۔

اپےن ٹرینیز سے فون کے ساتھ گروپ فوٹو (گروپ سیلفی!) لیےن کو کہیں۔
•ٹرینیز سے کہیں کہ وہ ٹرینر اور دیگر ٹرینیز کو تصویر دکھائیں۔

اپےن ٹرینیز سے بات کریں کہ وہ فون پر کیا پہچانےت ہیں۔
•پوچھیں "یہ بیٹری کے کام کرنے کا دورانیا کہاں دکھاتا ےہ؟"
•پوچھیں "یہ فون سگنل کہاں دکھاتا ےہ؟"

اپےن ٹرینیز سے بات کریں کہ یہ 'سمارٹ' فون کیوں ےہ۔
•پوچھیں "سمارٹ فون کو 'سمارٹ' کیا چیز بناتی ےہ؟"
مشورہ :اپےن ٹرینیز کو اتنا وقت دیں جتنا انہیں فون میں کچھ کھوجےن اور اس کے ساتھ واقف ہونے کے لیے
درکار ہو۔
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آ
�غاذ کریں  /ٹریننگ کا تعارف  /چھوٹے گروپس بنائیں  /انٹرنیٹ کے فوائد  /اسمارٹ فونز دیں

آ
سرگرمی�' :ئیکن ڈھونڈیں' کھیل کھیلیں
آ
•ایک وقت میں ایک موبائل �ئیکن کو پکـڑے رکھیں
•پوچھیں "یہ فون پر کہاں ےہ اور کیا ےہ؟"
ٹرینیز کو مدد کی ضرورت ہو تو انہیں بتائیں کہ
•اگر آ
ہر ایک �ئیکن کیا ےہ
•درست جوابات کے لیے چھوٹے آانعامات (جیسے
مٹھائیاں) دیں اور آبعد میں ان �ئیکنز کو دیوار پر
چسپاں کریں تاکہ �پ اپےن ٹرینیز کو یاد دالئیں کہ
وہ کیا ہیں
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آ
�غاذ کریں  /ٹریننگ کا تعارف  /چھوٹے گروپس بنائیں  /انٹرنیٹ کے فوائد  /اسمارٹ فونز دیں

آ
سرگرمی :انٹرنیٹ پر �ئیں

آ
سکرین پر 'گیند' انٹرنیٹ �ئیکن تالش آکرنے کو
•اپےن
ٹرینیز سے ان کے فون کی آ
کہیں اور اس پر کلک کریں (اگر �پ نے اسے سیٹ کیا ےہ تو انٹرنیٹ �پ کی پسند
کی ویب سائٹ پر کھل جائے گا)۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ مختلف فونز میں مختلف
براؤزر ہو سکـےت ہیں (نیچے دیکھیں)
آ
آ
•وضاحت کریں�" :پ سب اب انٹرنیٹ پر ہیں! یہ کـتنا �سان ےہ! مبارک ہو!"
•اپےن ٹرینیز کو دریافت کرنے اور اس پر بحث کرنے کے لیے کافی وقت دیں کہ وہ کیا
دیکھ سکـےت ہیں۔
استعمال کرنے کے لیے بہت سے مختلف آ ‘براؤزر’ ہیں۔ ان میں
مشورہ :انٹرنیٹ
آ
ئیکنز نیچے دکھائے گـےئ ہیں۔ یہ �پ کے فون پر منحصر
کچھ سب سے عام � آ
سے آ
ےہ کہ �پ اوپر دکھائے گـےئ �ئیکن کے بجائے ان میں سے ایک استعمال کر سکـےت
ہیں۔
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سیکھےن کے مقاصد
•ٹرینیز واٹس ایپ پر بات چیت کرنا جانےت ہیں
•ٹرینیز اس بارے میں پرجوش اور ُپر امید محسوس کرتے ہیں کہ کس طرح واٹس
ایپ جیسے ٹولز کو لوگوں سے جڑنے کے لےئ استعمال کیا جاسکـتا ےہ

آ
وہ چی زیں جس کی �پ کو ضرورت ہوگی
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ
اﺳﺘﻌﻣﺎل

1

وقت کا دورانیہ
 45-60منٹ

ﮓﺴﺠﻨﮓ
ﮔﺮوپ
ﺠﻨ ﻤﯿ
ﯿﺴون
ون-ﻤﭨﻮ-

اﯾﭗ
اﭨﺲاﯾﭗ
واﭨوﺲ
21

45-60

32

43

5

واٹس ایپ پوسٹرز 3 x

چھوٹے انعامات

اسمارٹ فون
ہینڈ سیٹس

قلم ،کاغذ اور ماسکنگ ٹیپ

ڈﯾﭩﺎ ﮐﮯ ﺧﺮ�ﮯ

حفاظتی تجاویز
آ
�ئیکنز کی تصاویر

60
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خرچے کا پوسٹر

آ
لغت ہینڈ �ؤٹس

ماڈیول  - 2واٹس ایپ
تعارف  /ون-ٹو-ون پیغام  /گروپ پیغام  /ذاتی استعمال  /حفاظت  /خرچے  /خالصہ

واٹس ایپ متعارف کروائیں

آ
ٹرینیز کو واٹس ایپ �ئیکن کی تصویر دکھائیں اور ان کو اپےن
فون پر یہ تالش کرنے کے لےئ کہیں
پوچھیں" :کیا کسی کو معلوم ےہ کہ یہ کیا ےہ؟" "یہ کس لیے ےہ؟"

واٹس ایپ کی مختصر وضاحت دیں:

آ
•"واٹس ایپ لوگوں سے جڑنا اور بات چیت کرنا �سان
بناتا ےہ :خاندان ،دوست اور ساتھی"
•"واٹس ایپ ایس آایم ایس کی طرح ایک میسجنگ
سروس ےہ ،لیکن �پ آوائس میسجز ،تصاویر،
ویڈیوز کے ساتھ ساتھ �پ اپےن پیغامات ایک سے
ذائد افراد کو بھی بھیج سکـےت ہیں۔"
• "واٹس ایپ فون کریڈٹ کی بجائے انٹرنیٹ ڈیٹا
پیغامات
استعمال کرتا ےہ۔ اس کا
مطلب یہ ےہ کہ آ
بھیجنا سستا ہوسکـتا ےہ ،اور جس شخص کو �پ
پیغام بھیج رےہ ہیں اس کا فاصلہ خرچے کو تبدیل
نہیں کرتا ےہ۔"

فوائد کو ُاجاگر کریں!

آ
آ
•اپنی کہانی بتائیں کہ واٹس ایپ �پ (ٹرینر)� ،پ
کے دوستوں اور اہل خانہ کے لےئ کس طرح فائدہ مند
ےہ۔ کچھ مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:
•بڑے گروپوں کے ساتھ رابطہ کرنا جیسے کہ
کاروباری لوگوں  /ساتھیوں  /ہم جماعت  /گاہکوں
 /دوستوں  /خاندان۔ مصنوعات کی تشہیر کرنا،
مشورے بانٹنا ،کالس سے نوٹس یا اسائنمنٹ پر
تبادلہ خیال کرنا اور خبریں شیئر کرنا
•واٹس ایپ کو کس طرح استعمال کیا جاسکـتا ےہ
اس کی مخصوص مثالیں یا کہانیاں بتائیں

اپےن ٹرینیز کے لےئ واٹس ایپ کو متعلقہ بنائیں
ٹرینیز کے ساتھ تبادلہ خیال کریں کہ واٹس ایپ ان کی اپنی زندگی میں کس طرح فائدہ مند ہوسکـتا ےہ:
آ
•پوچھیں�" :پ اپنی زندگی میں واٹس ایپ کس لیے استعمال کرنا چاہیں گے؟" ان کے مفادات کی بنیاد پر انہیں
کچھ تجاویز دیں۔
•پوچھیں :آ"�پ واٹس ایپ کے بارے میں جانےن کے لےئ کس چیز میں سب سے زیادہ دلچسپـی رکھےت ہیں اور
پرجوش ہیں؟"
آ
یاد رکھیں :ٹریننگ میں ہونے والی گـفتگو اور سرگرمیوں کو اس بات سے جوڑیں کہ انٹرنیٹ �پ کے ٹرینی کی
اپنی زندگی میں کس طرح مددگار یا مفید ہو سکـتا ےہ۔ اس سے ان کے لیے ٹریننگ متعلقہ اور دلچسپ رکھےن
میں مدد مےل گی۔

61

ماڈیول  - 2واٹس ایپ

ماڈیول  - 2واٹس ایپ
تعارف  /ون-ٹو-ون پیغام  /گروپ پیغام  /ذاتی استعمال  /حفاظت  /خرچے  /خالصہ

سرگرمی :ون-ٹو-ون پیغام رسانی
عملی مضاہرہ کریں!

آ
وضاحت کریں" :اب �پ فون پر واٹس ایپ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔"

اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

واﭨﺲ اﯾﭗ
1

2

ون -ﭨﻮ -ون ﻤﯿﺴﺠﻨﮓ

3

4

5

'واٹس ایپ استعمال کرنے کا طریقہ :ون-ٹو-ون پیغام رسانی'
پوسٹر دکھائیں
•وضاحت کریں" :یہ پوسٹر واٹس ایپ پر ون-ٹو-ون پیغامات بھیجےن کے اقدامات
دیکھاتا ےہ۔"
آ
•اپےن ٹرینیز کو ان کے مشترکہ فونز پر اقدامات سے گزاریں اور وضاحت کریں کہ �پ
پیغام (ٹیکسٹ) ،تصاویر یا وائس میسجز بھیج سکـےت ہیں۔

ان سے کہیں کہ وہ فون پر ایک دوسرے کو پیغامات بھیجےن کی کوشش کریں۔
1۔ ایک پیغام (ٹیکسٹ) بھیجیں:
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3۔ ایک وائس میسج بھیجیں:

آ
• واٹس ایپ کے چیٹ �ئیکن کو دبائیں
•وضاحت کریں کہ اسے کہاں تالش کرنا ےہ اور اسے
استعمال کرنے کا طریقہ دکھائیں
•ٹرینیز سے ایک دوسرے کو پیغام (ٹیکسٹ) بھیجےن
کو کہیں

آ
•واٹس ایپ کے مائیکروفون �ئیکن کو پکـڑ کر رکھیں
•مائیکروفون کے بارے میں وضاحت کریں ،اسے
کہاں تالش کرنا ےہ اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ
دکھائیں
•ٹرینیز سے ایک دوسرے کو وائس میسج بھیجےن کو
کہیں

2۔ گروپ کی سیلفی تصویر بھیجیں:
آ
•واٹس ایپ کے کیمرے کے �ئیکن کو دبائیں
•کیمرے کے بارے میں وضاحت کریں ،اسے کہاں
تالش کرنا ےہ اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ
دکھائیں
•ٹرینیز کو یہ تصاویر ایک دوسرے کو بھیجےن کو
کہیں

آ
وضاحت کریں :آ"جب �پ کسی کو واٹس آایپ پر پیغام
بھیجےت ہیں ،تو �پ دیکھ سکـےت ہیں کہ �یا یہ ان کے
فون پر پہنچ گیا ےہ اور کیا انہوں نے اسے پڑھ لیا ےہ"
ا) بھیج دیا =  1سرمئ ٹک
ب) موصول ہو گیا =  2سرمئ ِٹکس
پ) پڑھ لیا =  2نیال ِٹکس
آ
آ
پوچھیں" :کیا �پ کچھ مثالیں سوچ سکـےت ہیں کہ �پ
پیغام (ٹیکسٹ میسج) کے بجائے وائس میسج ،یا تصویر
کب بھیجیں گے؟"
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سرگرمی :گروپ پیغام رسانی

آ
وضاحت کریں" :اب �پ ‘گروپ چیٹ’ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔"

وضاحت کریں' :گروپ چیٹ' کی وضاحت کریں " -واٹس ایپ پر ،ایک سے زیادہ افراد ایک ہی گروپ
چیٹ میں ہو سکـےت ہیں۔"
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

واﭨﺲ اﯾﭗ
1

ﮔﺮوپ ﻤﯿﺴﺠﻨﮓ

2

3

'واٹس ایپ کیسے استعمال کریں :گروپ میسجنگ' پوسٹر
دکھائیں
•وضاحت کریں" :یہ پوسٹر واٹس ایپ گروپ بنانے کے ابتدائی اقدامات دیکھاتا ےہ"
•واٹس ایپ گروپ بنانے کا طریقہ دکھائیں اور اپےن ٹرینیز کو ان کے مشترکہ فونز پر،
سب کو ایک واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کی دعوت دیں (مشترکہ فونز کے
نمبروں کا استعمال کرتے ہوئے دعوت نامے بھیجیں)
•ٹرینیز کے واٹس ایپ گروپ کو ایک پیغام (ٹیکسٹ) یا وائس میسج بھیجیں ،جس
میں ٹرینیز سے کہا جائے کہ وہ گروپ چیٹ میں اپنی گروپ سیلفیاں بھیجیں
آ
آ
•پوچھیں" :کیا �پ ایسی مثالیں سوچ سکـےت ہیں کہ �پ کب ون-ٹو-ون پیغام رسانی
کے بجائے گروپ پیغام رسانی استعمال کریں گے؟"

مشورہ :ٹرینی کے واٹس ایپ گروپ کو باقی ٹریننگ کے لیے کھال چھوڑ دیں اور ٹرینیز سے گروپ چیٹ میں
حصہ لیےت رہےن کو کہیں جیسے ان سے گروپ چیٹ میں اپےن خیاالت ،احساسات ،کوئی تصویر اور تاثرات شیئر
کرنے کو کہیں۔

ذاتی استعمال
اپےن ٹرینیز سے تبادلہ خیال کریں کہ واٹس ایپ ان کی اپنی زندگی میں کس طرح فائدہ مند ہوسکـتا ےہ۔
آ
آ
•پوچھیں" :اب جب کہ �پ واٹس ایپ استعمال کرنا جانےت ہیں� ،پ اسے اپنی زندگی میں کس کام کے لیے
استعمال کرنا چاہےت ہیں؟" ان کے مفادات کی بنیاد پر انہیں کچھ تجاویز دیں۔
آ
آ
•پوچھیں" :اب جب کہ �پ واٹس ایپ استعمال کرنا سیکھ رےہ ہیں� ،پ کس چیز میں سب سے زیادہ دلچسپـی
رکھےت ہیں اور کیا کرنے کے لیۓ پرجوش ہیں؟"
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حفاظت
آ
پوچھیں�" :پ کے لیے حفاظت کا کیا مطلب ےہ؟"
اپےن ٹرینیز سے یہ تصور کرنے کو کہیں کہ وہ ایک عام عوامی جگہ پر ہیں ،جیسے کہ بازار ،ان سے پوچھیں کہ وہ
اس جگہ پر محفوظ رہےن کے لیے کیا کریں گے۔ ٹرینیز کو درج ذیل سواالت اور جوابات بتائیں:

مثالی سواالت

آ
آ
اگر کوئی انجان فرد �پ کو تنگ کر رہا ہو تو �پ کیا
کریں گے؟
آ
اگر کوئی انجان فرد آیا کوئی آایسا شخص جس پر �پ
بھروسہ نہیں آ کرتے� ،پ سے �پ کی ذاتی معلومات
مانگـتا ےہ تو �پ کیا کریں گے؟
آ
کرنے میں غیر
تجربہ
یا
دیکھےن
کو
چیز
کسی
پ
�
اگر
آ
یقینی یا بے چینی محسوس کرتے ہیں تو �پ کیا کریں
گے؟
آ
لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں جن
ان
پ
�
آ
کے ساتھ �پ بات چیت کرتے ہیں؟

ممکنہ جوابات

آ
�پ ان سے گریز کرتے ہیں یا انہیں نظر انداز کرتے
ہیں
محتاط رہیں  -وہ لوگ ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جو وہ
کہےت ہیں
آ
کسی ایسے شخص کو ذاتی معلومات نہیں دیےت
پ
�
آ
جسے �پ نہیں جانےت یا بھروسہ نہیں کرتے کیونکہ وہ
اس کا غلط استعمال کرسکـےت ہیں
جو کچھ ہوا ہوآ اس کے بارے میں کسی ایسے شخص
کو بتائیں جسے �پ جانےت ہیں اور اس پر بھروسہ
کرتے ہیں
آ
لوگوں کے ساتھ اچھا اخالق رکھےت ہیں اور احترام
پ
�
آ
سے پیش �تے ہیں

وضاحت کریں" :یہ یاد رکھنا ضروری ےہ کہ انٹرنیٹ ایک عوامی جگہ ےہ ،اور اس کے ساتھ عوامی جگہ کی طرح
برتاؤ کرنا اور محفوظ رہنا ضروری ےہ۔"
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حفاظت
آ
اپےن ٹرینیز کو 'حفاظتی تجاویز' ہینڈ �ؤٹ دیں
•اپےن ٹرینیز سے بات کریں کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے ان مشوروں کا کیا
مطلب ےہ۔
آ
•ایسی مثالیں استعمال کر کے تجاویز کو اجاگر کریں جو �پ کے ٹرینیز کے لیے
موزوں ہوں۔ مثال کے طور پر،خواتین اس بارے میں زیادہ فکر مند ہو
سکـتی ہیں کہ ہراساں ہونے سے کیسے بچا جائے۔

اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

واﭨﺲ اﯾﭗ
1

65

’ﺑﻼک‘ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

2

3

4

ﻤﺰیﺪ

ﺑﻼک ﮐﺮﯾﮟ

ﺑﻼک ﮐﺮﯾﮟ
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واٹس ایپ حفاظت

آ
آ
شخص جسے �پ نہیں جانےت وہ �پ کو میسج کرنے کی
•پوچھیں" :اگر کوئی
آ
واٹس ایپ پر پریشان کرنے کی کوشش کرتا ےہ اور
آکوشش کرتا ےہ ،یا کوئی �پ کو آ
�پ نہیں چاہےت کہ وہ ایسا کرے تو �پ کیا کر سکـےت ہیں؟"
آ
آ
•وضاحت ک آریں" :واٹس ایپ پر �پ انہیں ‘بالک’ کر سکـےت ہیں تاکہ وہ �پ کے
اس نمبر پر �پ سے دوبارہ رابطہ نہ کر سکیں"
•'بالک پروسیس' پوسٹر دکھائیں اور واٹس ایپ پر لوگوں کو بالک کرنے کا طریقہ
دکھائیں
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 $خرچے
آ
ےہ ،اور اسے کن چیزوں کے لیے
نا
ر
ک
استعمال
کس
کو
ایپ
واٹس
کہ
ہیں
جانےت
پ
�
وضاحت کریں" :اب
طرح
آ
آ
استعمال کیا جا سکـتا آےہ� ،ئیے جانےت ہیں کہ اسے استعمال کرنے میں کـتنا خرچ �تا ےہ! اپےن فون پر انٹرنیٹ
استعمال کرنے کے لیے �پ کو اپےن موبائل نیٹ ورک فراہم کنندہ سے ڈیٹا خریدنا ہوگا۔"
آ
وضاحت کریں" :ہر واٹس ایپ پیغام کی قیمت ایس ایم ایس کے مقابےل میں بہت سستی ےہ۔ اگر �پ جس آشخص
کو پیغام بھیج رےہ ہیں وہ بہت آدور ےہ (بےشک دوسرے ملک میں) اس سے قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں �تی ےہ
 وہ کسی دوسری ریاست میں یا �پ کے گھر کے اگےل کمرے میں ہو سکـتا ےہ۔"ڈﯾﭩﺎ ﮐﮯ ﺧﺮ�ﮯ

‘خرچہ’ پوسٹر دکھائیں
•وضاحت کریں" :مختلف سرگرمیاں مختلف مقدار میں ڈیٹا استعمال کرتی ہیں۔
پیغام (ٹیکسٹ) کو دیکھےن میں کم سے کم ڈیٹا استعمال ہوتا ےہ ،تصاویر کو
دیکھےن میں زیادہ استعمال ہوتا ےہ ،میوزک چالنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے میں کچھ
زیادہ اور ویڈیوز چالنے میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ےہ"
•وضاحت کریں" :کچھ انٹرنیٹ سروسز ایسی سرگرمیوں سے منسلک ہیں جو
زیادہ ڈیٹا استعمال کرتی ہیں"
آ
•پوچھیں" :پوسٹر پر واٹس ایپ کہاں ےہ؟" اور "اس پر کـتنا خرچہ � سکـتا ےہ؟"
•پوچھیں" :اس کی قیمت کس وجہ سے زیادہ ہوتی ےہ"؟ جواب" :ویڈیوز"
•پوچھیں" :اس کی قیمت کس وجہ سےکم ہوتی ےہ؟" جواب" :پیغام (ٹیکسٹ)"
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 $خرچے
ڈیٹا چیک کرنا
آ
•پوچھیں" :یہ جانچنا کیوں ضروری ےہ کہ �پ نے کـتنا ڈیٹا استعمال کیا ےہ؟"
آ
آ
•جواب" :یہ سمجھےن کے لیے کہ �پ نے اپنا کـتنا ڈیٹا استعمال کیا ےہ اور مختلف سرگرمیوں پر کـتنا خرچہ �تا ےہ"
آ
آ
آ
•وضاحت کریں�" :پ چیک کر سکـےت ہیں کہ �پ آکے پاس کـتنا ڈیٹا ےہ ،جیسا کہ �پ اپےن فون پر اپےن موبائل
نیٹ ورک کا کوڈ ٹائپ کر کے چیک کرتے ہیں کہ �پ کے پاس کـتےن منٹ یا ٹیکسٹس میسجز ہیں"
آ
آ
•وضاحت کریں�" :پ مختلف مقداروں میں ڈیٹا خرید سکـےت ہیں ،یہ اس پر منحصر آےہ کہ �پ انٹرنیٹ کس چیز
کے لیے استعمال کریں گے۔ اپےن موبائل ایجنٹ سے مشورہ طلب کریں کہ کون سا ڈیٹا �پ کے لیے موزوں ےہ"
آ
آ
• آوضاحت کریں" :اگر آ�پ کو وائ-فائی انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ےہ،آ تو �پ اپنا ڈیٹا پیکج استعمال نہ کریں۔
موبائل ایجنٹ �پ کے مقامی وائ-فائی زونز کو تالش کرنے میں �پ کی مدد کر سکـتا ےہ۔ تاہم ،قریبی
�پ کا
آ
ترین زون �پ سےکافی دور ہو سکـتا ےہ"
•اپےن ٹرینیز کو دکھائیں کہ وہ ڈیٹا کیسے چیک کر سکـےت ہیں
آ
آ
مشورہ :یہ چیک کرنا آکہ �پ کے پاس کـتنا ڈیٹا ےہ اس پر منحصر ےہ کہ � آپ کس ملک میں ہیں اور فون کس
نیٹ ورک پر ےہ۔ اگر �پ کو ڈیٹا چیک کرنے میں مدد کی ضرورت ےہ تو �پ کسی موبائل ایجنٹ سے پوچھ
سکـےت ہیں
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خالصہ
آ
واٹس ایپ �ئیکن کھیل کھیلیں

آ
•ایک وقت میں ایک واٹس ایپ �ئیکن دیکھائیں
•پوچھیں "یہ فون پر کہاں ےہ اور یہ کیا ےہ؟"
آ
•اگر ٹرینیز کو مدد کی ضرورت ےہ تو انہیں بتائیں کہ ہر �ئیکن کیا ےہ
صحیح جوابات کے لےئ چھوٹے انعامات (جیسے مٹھائیاں) دیں اور بعد میں دیوار
• آ
پر �ئیکن چپکا دیں تاکہ ٹرینیز کو یاد رےہ کہ وہ کیا ےہ۔

وضاحت کریں :کہ واٹس ایپ سے ملتی جلتی میسجنگ سروسز موجود ہیں۔ ان میں یہ شامل ہیں:
ٹیلیگرام ،الئن ،وائبر ،ہائیک یا فیس بک میسنجر۔
آ
ر
ہیں۔ جب
تی
ر
ک
استعمال
الفاظ
او
ئیکنز
�
ایپلیکیشنز اور سروسز ایک جیسے
آمشورہ" :انٹرنیٹ پر بہت سی
آ
آ
آ
�پ انٹرنیٹ استعمال کر رےہ ہوں تو ان �ئیکنز کو دیکھیں ،تاکہ اگلی بار جب �پ انہیں دیکھیں تو �پ کو یاد
ہو گا کہ یہ کیا ہیں۔"

واٹس ایپ کا خالصہ
•اپےن ٹرینیز سے تبادلہ خیال کریں کہ انہوں نے واٹس ایپ استعمال کرنے کے
بارے میں کیا سیکھا ےہ
آ
آ
•"�پ نے واٹس ایپ استعمال کرنے کے بارے میں کیا سیکھا ےہ؟"�" ،پ اسے کس
کام کے لیے استعمال کر سکـےت ہیں؟"
آ
•"یہ ایس ایم ایس آسے کس طرح مختلف ےہ؟" �" ،پ واٹس ایپ کے ساتھ ایسا کیا
کر سکـےت ہیں جو �پ ایس ایم ایس کے ساتھ نہیں کر سکـےت؟"
آ
•"کیا �پ کو اب بھی واٹس ایپ استعمال کرنے کے بارے میں کوئی خدشات
ہیں؟"
آ
آ
•"�پ اپنی زندگی میں واٹس ایپ کس چیز کے لےئ استعمال کرنا چاہےت ہیں؟ �پ
سب سے زیادہ کیا چیز استعمال کرنے میں دلچسپـی رکھےت اور پرجوش ہیں؟"
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خالصہ
مشورہ :اگر ٹرینیز اپےن فون پر انٹرنیٹ اور واٹس ایپ تک رسائی حاصل کرنا چاہےت ہیں تو انہیں یہاں کچھ
وقت دیں کہ انہوں نے جو کچھ سیکھا ےہ اس پر عمل کریں اور ان کو مدد اور حوصلہ افزائی پیش کریں۔

اگلی سطح

آ
آ
اگر �پ سیشن کے اختتام پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر بھی �پ کے پاس اضافی وقت ےہ:
آ
•پوچھیں" :کیا �پ کے پاس کسی بھی چیز کے بارے میں مزید سواالت ہیں جس کا ہم نے سیشن میں احاطہ
کیا ےہ؟"
•پوچھیں" :وہ موبائل انٹرنیٹ کے بارے میں اور کیا جاننا چاہیں گے؟"
آ
واٹس ایپ کے کچھ مزید جدید فیچرز جن پر �پ اپےن ٹرینیز کے ساتھ بات چیت کرسکـےت ہیں مندرجہ ذیل ہیں:
•اپنی فوٹو گیلری سے تصاویر واٹس ایپ چیٹ پر اپ لوڈ کرنا
آ
•واٹس ایپ پر اپنی موجودہ جگہ شیئر کرنا تاکہ دوستوں اور اہل خانہ کو پتہ چےل کہ �پ کہاں ہیں
•واٹس ایپ پروفائل سیٹ اپ کرنا ،رازداری کی ترتیبات سمیت
آ
•ایپ سٹور سے ایپس ڈاؤن لوڈ کرنا (�پ کو ای میل کا احاطہ کرنے کی بھی ضرورت ہوگی ،کیونکہ ایپس ڈاؤن
لوڈ کرنے کے لےئ ای میل کا ہونا ضروری ےہ)
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سیکھےن کے مقاصد
•ٹرینیز ویڈیوز اور موسیقی تک رسائی کے لےئ یوٹیوب کا استعمال کرنا جانےت ہیں
•ٹرینیز دستیاب مواد کی حد کو سمجھےت ہیں اور یوٹیوب پر متعلقہ مواد تک
رسائی کے بارے میں پرجوش اور ُپر امید محسوس کرتے ہیں

45-60
وقت کا دورانیہ
 45-60منٹ

کے لےئ دستیاب نہ ہو۔
یاد رکھیں :کنکـٹیویٹی مسائل کی وجہ سے شاید یوٹیوب تمام مقامات پر استعمال کرنے
آ
اس صورتحال میں ،ہم یا تو یوٹیوب ماڈیول کو چھوڑ نے کا مشورہ دیےت ہیں ،یا ایک اور �ڈیو ویژول ایپلی
کیشن استعمال کرتے ہیں جسے چالنے کے لےئ کم ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ےہ.
ر آ
تاکہ یہ کم بینڈوڈتھ کا استعمال
ہیں
ـےت
ک
کرس
تبدیل
تیبات
ر
ت
کی
اکاؤنٹ
یوٹیوب
پر
فون
پ
�
متبادل طو پر،
آ
آ
آ
کرتے ہوئے ویڈیوز چالئے۔ اس کے عالوہ �پ ویڈیو کے نیچے �ئیکن پر کلک کرکے �ف الئن دیکھےن کے لیے
یوٹیوب ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرسکـےت ہیں۔

آ
وہ چی زیں جس کی �پ کو ضرورت ہوگی
یوٹیوب
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

1

2

3

4

5

یوٹیوب پوسٹر 1 x

چھوٹے انعامات

آ
�ئیکنز کی تصاویر

حفاظتی تجاویز

اسمارٹ فون
ہینڈ سیٹس

قلم ،کاغذ اور ماسکنگ ٹیپ

ڈﯾﭩﺎ ﮐﮯ ﺧﺮ�ﮯ

72

ماڈیول  - 3یوٹیوب

خرچے کا پوسٹر

آ
لغت ہینڈ �ؤٹس
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یوٹیوب متعارف کروائیں
آ
ٹرینیز کو یوٹیوب �ئیکن کی تصویر دکھائیں اور ان کو اپےن فون
پر یہ تالش کرنے کے لےئ کہیں
پوچھیں" :کیا کسی کو معلوم ےہ کہ یہ کیا ےہ؟" "یہ کس لیے ےہ؟"

یوٹیوب کی مختصر وضاحت دیں

آ
•"یوٹیوب آٹی وی کی طرح �پ کو ویڈیوز دیکھےن دیتا
ےہ ،لیکن �پ کے پاس آانتخاب کرنے کے لیے مزید
ویڈیوز ہوتی ہیں ،اور �پ یہ بھی منتخب کر سکـےت
ہیں کہ کون سی ویڈیوز دیکھیں اور کب دیکھیں"
آ
آ
•"�پ یوٹیوب کو بتاتے ہیں کہ �پ کس قسم کی
ویڈیوز دیکھنا چاہےت ہیں ،اور یہ ان تمام ویڈیوز
کو تالش کرے گا جو لوگوں نے یوٹیوب پر آڈالی
ہیں ،تاکہ وہ ایسی ویڈیوز تالش کرے جو �پ
دیکھنا چاہےت ہیں"
آ
•"�پ بہت ساری مختلف ویڈیوز ،فلمیں ،گانے،
خبریں ،کھیل ،ترکیبیں ،تعلیمی چیزیں دیکھ
سکـےت ہیں۔ بہت ساری ‘کیسے-کریں’ ویڈیوز بھی
ہیں جیسے زبان کیسے سیکھیں ،ڈانس کیسے
کریں ،کھانا کیسے بنائیں یا سائیکل کا ٹائر کیسے
ٹھیک کریں وغیرہ۔"
آ
•"�پ اپنی ویڈیوز بھی بنا سکـےت ہیں اور انہیں
یوٹیوب پر شیئر بھی کر سکـےت ہیں"

فوائد کو ُاجاگر کریں!

آ
آ
اپنی کہانی بتائیں کہ یوٹیوب� ،پ (ٹرینر)� ،پ کے
دوستوں اور اہل خانہ کے لےئ کس طرح فائدہ مند
ےہ۔ کچھ مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:
•موسیقی دیکھنا ،گانے دیکھنا ،ایک نئی مہارت
سیکھنا ،مہارت کو بہتر بنانا ،اپنی ویڈیو بنانا
•یوٹیوب کو کس طرح استعمال کیا جا سکـتا ےہ
اس کی مخصوص مثالیں یا کہانیاں بتائیں

اپےن ٹرینیز کے لےئ یوٹیوب کو متعلقہ
بنائیں
اپےن ٹرینیز کے ساتھ تبادلہ خیال کریں کہ یوٹیوب ان
کی اپنی زندگی میں کس طرح فائدہ مند ہوسکـتا ےہ:
آ
•پوچھیں�" :پ اپنی زندگی میں یوٹیوب کس لیے
استعمال کرنا چاہیں گے؟" ان کے مفادات کی
بنیاد پر انہیں کچھ تجاویز دیں۔
آ
•پوچھیں�" :پ یوٹیوب کے بارے میں جانےن کے
لےئ کس چیز میں سب سے زیادہ دلچسپـی رکھےت
ہیں اور پرجوش ہیں؟"

آ
یاد رکھیں :ٹریننگ میں ہونے والی گـفتگو اور سرگرمیوں کو اس بات سے جوڑیں کہ انٹرنیٹ �پ کے ٹرینی کی
اپنی زندگی میں کس طرح مددگار یا مفید ہو سکـتا ےہ۔ اس سے ان کے لیے ٹریننگ متعلقہ اور دلچسپ رکھےن
میں مدد مےل گی۔
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سرگرمی :یوٹیوب کا بنیادی استعمال
عملی مضاہرہ کریں

آ
وضاحت کریں" :اب �پ فون پر یوٹیوب استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔"

یوٹیوب
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

1

2

3

4

5

'یوٹیوب کو استعمال کرنے کا طریقہ' پوسٹر دکھائیں
•وضاحت کریں" :یہ پوسٹر ویڈیوز تالش کرنے کے لیے یوٹیوب کے استعمال کے
مراحل دکھاتا ےہ"
•ٹرینیز کو ان کے مشترکہ فونز پر یوٹیوب کی ایک سادہ تالش کے مراحل سے
گزاریں۔

ایک مقبول ویڈیو کے نتیجہ کا صفحہ دکھائیں

آ
•وضاحت کریں کہ �پ کے ٹرینی کیا دیکھ رےہ ہیں:
آ
•"سب سے اوپر کی تصویر ویڈیو ےہ � -پ اسے چالنے یا روکےن کے لیے اس
پر ٹیپ کر سکـےت ہیں"
• آ"یہ تعداد بتاتی ےہ کہ یہ ویڈیو یوٹیوب پر کـتنی بار دیکھی گی ےہ اور
�پ کو اس بات کا اشارہ دے سکـتی ےہ کہ یہ ویڈیو کـتنی مقبول ےہ۔"
آ
آ
کلک کرکے ویڈیو کو 'پسند' یا 'ناپسند'
پر
ئیکنز
�
کے
انگوٹھے
پ
"�
•
آ
آ
کرسکـےت ہیں۔ ہر �ئیکن کے �گے نمبر بتاتا ےہ کہ کـتےن لوگوں نے اسے
پسند اور ناپسند کیا ےہ"
جاۓ گا  ،جہاں لوگوں
•"یہاں ٹیپ کرنے پر ،تبصروں کا سیکشن کھل
آ
نے ویڈیو کے بارے میں تبصرے لکھے ہوتے ہیں۔ �پ ویڈیو کے بارے
میں یہاں اپنا تبصرہ شامل کر سکـےت ہیں!"
آ
•"یہدیگرملتیجلتیویڈیوزکیلنکسہیںجو�پکھولسکـےتہیں"
آ
آ
پوچھیں "کیا �پ کے پاس اس کے بارے میں کوئی سوال ےہ جو �پ یہاں
دیکھ رےہ ہیں؟"
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سرگرمی :یوٹیوب کا بنیادی استعمال
آ
یوٹیوب کے لےی مائیکروفون �ئیکن
کو دبائیں
•وضاحت کریں :آ"مائیکروفون استعمال کیا
جا سکـتا ےہ تاکہ �پ کو کوئی پیغام آ
جب �پ وہ
(ٹیکسٹ) ٹائپ نہ کرنا پڑے۔ آ
الفاظ ہجے یا لکھ نہیں سکـےت ،تو �پ
صرف بول کر وہ الفاظ بتا سکـےت
یوٹیوب کو آ
ہیں جن کی �پ تالش کرنا چاہےت ہیں"
•اسے کہاں تالش کرنا ےہ اس کا مظاہرہ
کریں" :سرچ باکس میں کلک کریں اور
مائیکروفون بائیں طرف ظاہر ہو جائے گا"
کرنے کا طریقہ ظاہر
•اس کا استعمال
آ
آکریں" :مائیکروفون � آئیکن آدبائیں اور اونچی
�واز میں ،واضح اور �ہستہ �ہستہ بولیں"
•اپےن ٹرینیز سے مائیکروفون کا استعمال
کرتے ہوئے کچھ تالش کرنے کو کہیں۔
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اپےن ٹرینیز سے درج ذیل مشقوں کے
ساتھ ویڈیوز تالش کرنے کو کہیں:
1 .یوٹیوب سرچ باکس میں ایک مشہور مقامی گانے
کا نام لکھیں اور اسے چالئیں
2 .سرچ باکس میں ایک مقامی مشہور جگہ لکھیں
اور اسے چالئیں
3 .اپےن ٹرینیز کو سرچ باکس میں لکھےن کے لیے ایک
لفظ دیں جو ان سے متعلقہ ہو جیسے 'ترکیبیں'،
'نوکریاں'' ،کھیتی باڑی' ،اور نتائج چالئیں
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سرگرمی :متعدد الفاظ کی تالش
آ
وضاحت کریں" :اب ہم ذیادہ الفاظ استعمال کرکے مزید تفصیلی تالش کرنے جا رےہ ہیں -یہ �پ کی مطلوبہ
ویڈیوز تالش کرنے میں مددگار ثابت ہو سکـتا ےہ"
اپےن ٹرینیز سے کہیں کہ وہ یوٹیوب سرچ باکس میں دو سے تین الفاظ کے مختلف مجموعے ڈال کر ویڈیوز تالش کرنے
کی مشق کریں۔ وہ مائیکروفون کا استعمال کرتے ہوئے یا ٹیکسٹ ٹائپ کر کے ایسا کر سکـےت ہیں۔ اپےن ٹرینیز کو
جو کچھ انہوں نے پہےل تالش کیا تھا اس کی بنیاد پر انہیں یکجا کرنے کے لیے مختلف الفاظ دیں۔ مثال کے طور پر:
•'افریقہ'' ،نیا'' ،موسیقی'
•'پریمیئر لیگ'' ،بہترین'' ،گول'
مشورہ :اپےن ٹرینیز کو مختلف نتائج اور الفاظ کے مختلف مجموعے کو تالش کرنے کے لیے کافی وقت دیں۔

سرگرمی :ذاتی تالشیں
اپےن ٹرینیز سے تبادلہ خیال کریں کہ یوٹیوب ان کی اپنی زندگی میں کس طرح فائدہ مند ہوسکـتا ےہ۔
آ
آ
•پوچھیں" :اب جب کہ �پ یوٹیوب استعمال کرنا جانےت ہیں� ،پ اسے اپنی زندگی میں کس کام کے لیے استعمال
کرنا چاہےت ہیں؟" ان کے مفادات کی بنیاد پر انہیں کچھ تجاویز دیں۔
•اپےن ٹرینیز سے بات کریں کہ وہ اپنی دلچسپـی کے مطابق تالش کرنے کے لیے کون سے الفاظ استعمال کر سکـےت
ہیں (اپنی تالش کے الفاظ کی تجاویز کو سادہ رکھیں ،اور صرف  1-2الفاظ استعمال کریں)
•ہر ٹرینی سے کہیں کہ وہ باری باری فون کا استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی کی ویڈیوز تالش کریں اور دوسرے
ٹرینیز اس میں ان کے ساتھ تعاون کریں۔
آ
•پوچھیں�" :پ اگلی کون سی ویڈیوز تالش کرنا چاہےت ہیں؟"
مشورہ" :انٹرنیٹ پر بہت ساری زبردست معلومات ہیں ،لیکن آکچھ ایسی بھی ہیں جو اتنی اچھی نہیں
ہیں ،اور کچھ ایسی ہیں جو پوری طرح سے سچی نہیں ہیں۔ �پ جس چیز کی تالش کر رےہ ہیں اس کا
بہترین جواب حاصل کرنے کے لیے  2-3نتائج کو دیکھنا ہمیشہ بہتر ہوتا ےہ۔"
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حفاظت

آ
پوچھیں�" :پ کے لیے حفاظت کا کیا مطلب ےہ؟"
اپےن ٹرینیز سے یہ تصور کرنے کو کہیں کہ وہ ایک عام عوامی جگہ پر ہیں ،جیسے کہ بازار ،ان سے پوچھیں کہ وہ
اس جگہ پر محفوظ رہےن کے لیے کیا کریں گے۔ ٹرینیز کو درج ذیل سواالت اور جوابات بتائیں:

مثالی سواالت

آ
آ
اگر کوئی انجان فرد �پ کو تنگ کر رہا ہو تو �پ کیا
کریں گے؟
آ
اگر کوئی انجان فرد آیا کوئی آایسا شخص جس پر �پ
بھروسہ نہیں آ کرتے� ،پ سے �پ کی ذاتی معلومات
مانگـتا ےہ تو �پ کیا کریں گے؟
آ
کرنے میں غیر
تجربہ
یا
دیکھےن
کو
چیز
کسی
پ
�
اگر
آ
یقینی یا بے چینی محسوس کرتے ہیں تو �پ کیا کریں
گے؟
آ
لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں جن
ان
پ
�
آ
کے ساتھ �پ بات چیت کرتے ہیں؟

ممکنہ جوابات

آ
�پ ان سے گریز کرتے ہیں یا انہیں نظر انداز کرتے
ہیں
محتاط رہیں  -وہ لوگ ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جو وہ
کہےت ہیں
آ
کسی ایسے شخص کو ذاتی معلومات نہیں دیےت
پ
�
آ
جسے �پ نہیں جانےت یا بھروسہ نہیں کرتے کیونکہ وہ
اس کا غلط استعمال کرسکـےت ہیں
جو کچھ ہوا ہوآ اس کے بارے میں کسی ایسے شخص
کو بتائیں جسے �پ جانےت ہیں اور اس پر بھروسہ
کرتے ہیں
آ
لوگوں کے ساتھ اچھا اخالق رکھےت ہیں اور احترام
پ
�
آ
سے پیش �تے ہیں

وضاحت کریں" :یہ یاد رکھنا ضروری ےہ کہ انٹرنیٹ ایک عوامی جگہ ےہ ،اور اس کے ساتھ عوامی جگہ کی طرح
برتاؤ کرنا اور محفوظ رہنا ضروری ےہ۔"
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حفاظت
آ
اپےن ٹرینیز کو 'حفاظتی تجاویز' ہینڈ �ؤٹ دیں
•اپےن ٹرینیز سے بات کریں کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے ان مشوروں کا کیا
مطلب ےہ
آ
•ایسی مثالیں استعمال کر کے تجاویز کو اجاگر کریں جو �پ کے ٹرینیز کے لیے
موزوں ہوں۔ مثال کے طور پر،خواتین اس بارے میں زیادہ فکر مند ہو
سکـتی ہیں کہ ہراساں ہونے سے کیسے بچا جائے

یوٹیوب سیفٹی
پوچھیں" :کیا یوٹیوب استعمال کرتے وقت ایسی کوئی چیز ےہ جس کے بارے
• آ
میں �پ فکر مند ہیں؟"
آ
آ
پوچھیں" :اگر � آپ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ رےہ ہیں اور �پ آ کو ایک ایسی ویڈیو
•
آ
نظر �تی ہیں جو �پ کے خیال میں بری یا ناپسندیدہ ےہ تو �پ کیا کر سکـےت
ہیں؟"
آ
•اپےن ٹرینیز کے لےئ وضاحت کریں اور مظاہرہ کریں�" :پ بیک بٹن دبا سکـےت
ہیں ،اپےن سرچ باکس میں موجود الفاظ ہٹا سکـےت ہیں اور مختلف الفاظ
استعمال کرکے اپنی تالش کو بہتر بنا سکـےت ہیں۔"
آ
آ
ر آ
کرتے ہیں اس پر �پ کا کنٹرول ےہ� -پ اچھی
تالش
کچھ
جو
پ
"�
مشو ہ:
آ
چیزیں تالش کر سک آـےت ہیں یا �پ بری چیزوں کو تالش کر سکـےت ہیں۔ اچھی
چیزوں کو تالش کرنا �پ کی ذمہ داری ےہ۔"
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 $خرچے
آ
وضاحت کریں :آ"اب �پ جانےت ہیں کہ یوٹیوب کو کس طرح استعمال ک آرنا ےہ ،اور اسے کن چیزوں کے لیے استعمال
کیا جا آسکـتا ےہ� ،ئیے جانےت ہیں کہ اسے استعمال کرنے میں کـتنا خرچ �تا ےہ! اپےن فون پر انٹرنیٹ استعمال کرنے
کے لیے �پ کو اپےن موبائل نیٹ ورک فراہم کنندہ سے ڈیٹا خریدنا ہوگا۔"
ڈﯾﭩﺎ ﮐﮯ ﺧﺮ�ﮯ

‘خرچہ’ پوسٹر دکھائیں
•وضاحت کریں" :مختلف سرگرمیاں مختلف مقدار میں ڈیٹا استعمال کرتی ہیں۔
پیغام (ٹیکسٹ) کو دیکھےن میں کم سے کم ڈیٹا استعمال ہوتا ےہ ،تصاویر کو
دیکھےن میں زیادہ استعمال ہوتا ےہ ،میوزک چالنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے میں کچھ
زیادہ اور ویڈیوز چالنے میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ےہ"
•وضاحت کریں" :کچھ انٹرنیٹ سروسز ایسی سرگرمیوں سے منسلک ہیں جو
زیادہ ڈیٹا استعمال کرتی ہیں"
آ
•پوچھیں" :کون سی سروس استعمال کرنے میں زیادہ خرچہ �تا ےہ؟"
جواب" :یوٹیوب۔ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھےن میں بہت زیادہ ڈیٹا استعمال ہوتا
ےہ"

ڈیٹا چیک کرنا

آ
•پوچھیں" :یہ جانچنا کیوں ضر آوری ےہ کہ �پ نے کـتنا ڈیٹا استعمال کیا ےہ؟"
جواب" :یہ سمجھےن کے آلیے کہ �پ نے اپنا کـتنا ڈیٹا استعمال کیا ےہ اور مختلف
سرگرمیوں پر کـتنا خرچہ �تا ےہ"
آ
آ
جیسا کہ
ےہ،
ڈیٹا
ـتنا
ک
پاس
کے
پ
�
کہ
ہیں
ـےت
ک
س
کر
چیک
پ
"�
• آوضاحت کریں:
آ
�پ اپےن فون پر اپےن موبائل نیٹ ورک کا کوڈ ٹائپ کر کے چیک کرتے ہیں کہ �پ کے
پاس کـتےن منٹ یا ٹیکسٹس میسجز ہیں"
آ
وضاحت کریں�" :پ مختلف مقداروں میں ڈیٹا خرید سکـےت ہیں ،یہ اس پر منحصر
•
آ
ےہ کہ �پ انٹرنیٹ کس چیز کے لیے آ استعمال کریں گے۔ اپےن موبائل ایجنٹ سے
مشورہ طلب کریں کہ کون سا ڈیٹا �پ کے لیے موزوں ےہ"
آ
آ
وائ-فائی انٹرنیٹ تک آرسائی حاصل ےہ ،تو �پ اپنا
کو
پ
�
•وضاحت کریں" :اگر
آ
استعمال نہ کریں۔ �پ کا موبائل ایجنٹ �پ کے مقامی آوائ-فائی زونز کو
ڈیٹا پیکج
آ
تالش کرنے میں �پ کی مدد کر سکـتا ےہ۔ تاہم ،قریبی ترین زون �پ سےکافی دور
ہو سکـتا ےہ"
•اپےن ٹرینیز کو دکھائیں کہ وہ ڈیٹا کیسے چیک کر سکـےت ہیں
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خالصہ

آ
یوٹیوب �ئیکن کھیل کھیلیں

آ
•ایک وقت میں ایک یوٹیوب �ئیکن دیکھائیں
•پوچھیں" :یہ فون پر کہاں ےہ اور یہ کیا ےہ؟"
آ
•اگر ٹرینیز کو مدد کی ضرورت ےہ تو انہیں بتائیں کہ ہر �ئیکن کیا ےہ
صحیح جوابات کے لےئ چھوٹے انعامات (جیسے مٹھائیاں) دیں اور بعد میں دیوار
• آ
پر �ئیکن چپکا دیں تاکہ ٹرینیز کو یاد رےہ کہ وہ کیا ےہ

وضاحت کریں :کہ یوٹیوب سے ملتی جلتی دوسری سروسز ہیں ،جو لوگوں کو ویڈیوز اپ لوڈ کرنے اور دیکھےن
کی اجازت دیتی ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں ڈیلی موشن اور ویمیو ہیں۔
آ
ر
ہیں۔ جب
تی
ر
ک
استعمال
الفاظ
او
ئیکنز
�
ایپلیکیشنز اور سروسز ایک جیسے
آمشورہ" :انٹرنیٹ پر بہت سی
آ
آ
آ
�پ انٹرنیٹ استعمال کر رےہ ہوں تو ان �ئیکنز کو دیکھیں ،تاکہ اگلی بار جب �پ انہیں دیکھیں تو �پ کو یاد
ہو گا کہ یہ کیا ہیں۔"

یوٹیوب پر خالصہ کریں
اپےن ٹرینیز سے تبادلہ خیال کریں کہ انہوں نے یوٹیوب استعمال کرنے کے بارے میں
کیا سیکھا ےہ
آ
•"�پ نے یوٹیوب استعمال کرنے کے بارے میں کیا سیکھا ےہ"
آ
•"یہ ٹی وی دیکھےن سے کیسے مختلف ےہ؟"�" ،پ یوٹیوب کے ساتھ کیا کر سکـےت
آ
ہیں جو �پ ٹی وی کے ساتھ نہیں کر سکـےت؟"
آ
•"کیا �پ کو اب بھی یوٹیوب استعمال کرنے کے بارے میں کوئی خدشات ہیں؟"
آ
آ
•"�پ ذاتی ذندگی میں اسے کیسے استعمال کر سکـےت ہیں؟"� " ،پ پیشہ ورانہ
ذندگی میں اسے کیسے استعمال کر سکـےت ہیں؟"
آ
آ
•"�پ اپنی زندگی میں یوٹیوب کس چیز کے لےئ استعمال کرنا چاہےت ہیں؟ �پ سب
سے زیادہ کیا چیز استعمال کرنے میں دلچسپـی رکھےت اور پرجوش ہیں؟"
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ٹرینیز کو انعامات
(جیسے مٹھائیاں)
دیں۔
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خالصہ
مشورہ“ :ویڈیوز تالش کرنے کے لیے یوٹیوب ایک بہترین جگہ ےہ ،لیکن انٹرنیٹ پر بہت سی مزید معلومات
موجود ہیں جو کہ ویڈیو نہیں ہیں اور جو یوٹیوب کے ذریعے قابل رسائی نہیں ہوں گی۔ انٹرنیٹ یوٹیوب سے
بہت بڑا ےہ! دوسری معلومات تالش کرنے کا ایک طریقہ گوگل سرچ ےہ۔"
مشورہ :اگر ٹرینی اپےن فون پر انٹرنیٹ اور یوٹیوب تک رسائی حاصل کرنا چاہےت ہیں ،تو انھیں یہاں کچھ
وقت دیں تاکہ انہوں نے جو کچھ سیکھا ےہ اس پر عمل کریں اور ان کو مدد اور حوصلہ افزائی پیش کریں۔

اگلی سطح

آ
آ
اگر �پ سیشن کے اختتام پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر بھی �پ کے پاس اضافی وقت ےہ:
آ
•پوچھیں" :کیا �پ کے پاس کسی بھی چیز کے بارے میں مزید سواالت ہیں جس کا ہم نے سیشن میں احاطہ
کیا ےہ؟"
•پوچھیں" :وہ موبائل انٹرنیٹ کے بارے میں اور کیا جاننا چاہیں گے؟"

آ
یوٹیوب کے کچھ مزید جدید فیچرز جن پر �پ اپےن ٹرینیز کے ساتھ بات چیت کرسکـےت ہیں مندرجہ ذیل ہیں:
آ
•نتائج کا جائزہ لینا�" :پ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ تالش کے نتائج کے صفحہ پر کون سا ویڈیو منتخب کرنا
آ
آ
ےہ؟ �پ کو کیسے پتہ چےل گا کہ ایک �پشن دوسرے سے بہتر ےہ؟"
آ
•ویڈیوز بنانا�" :پ اپنی ویڈیوز بھی بنا سکـےت ہیں اور انہیں یوٹیوب پر شیئر بھی کر سکـےت ہیں"
آ
آ
•ویڈیوز کا اشتراک کرنا" :اگر �پ اپےن یوٹیوب ویڈیوز کا اشتراک کر سکـےت ہیں ،تو �پ کیا اشتراک کریں گے؟"
آ
•ایپ سٹور سے ایپس ڈاؤن لوڈ کرنا (�پ کو ای میل کا احاطہ کرنے کی بھی ضرورت ہوگی ،کیونکہ ایپس ڈاؤن
لوڈ کرنے کے لےئ ای میل کا ہونا ضروری ےہ)
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سیکھےن کے مقاصد
•ٹرینیز جانےت ہیں کہ انٹرنیٹ پر مواد تک رسائی کے لیے گوگل کو کس طرح
استعمال کرنا ےہ۔
•ٹرینیز دستیاب مواد کی حد کو سمجھےت ہیں اور گوگل پر متعلقہ مواد تک رسائی
کے بارے میں پرجوش اور ُپر امید محسوس کرتے ہیں

آ
وہ چیزیں جس کی �پ کو ضرورت ہوگی

45-60
وقت کا دورانیہ
 45-60منٹ

اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

گوگل
1

2

3

4

گوگل پوسٹر 1 x

چھوٹے انعامات

آ
�ئیکنز کی تصاویر

حفاظتی تجاویز

اسمارٹ فون
ہینڈ سیٹس

قلم ،کاغذ اور ماسکنگ ٹیپ

ڈﯾﭩﺎ ﮐﮯ ﺧﺮ�ﮯ
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گوگل متعارف کروائیں

آ
ٹرینیز کو گوگل �ئیکن کی تصویر دکھائیں اور ان کو اپےن فون
پر یہ تالش کرنے کے لےئ کہیں
پوچھیں" :کیا کسی کو معلوم ےہ کہ یہ کیا ےہ؟" "یہ کس لیے ےہ؟"

گوگل سرچ کی مختصر وضاحت دیں

آ
•"گوگل سرچ �پ آ کو وہ معلومات آتالش کرنے میں
مدد کرتا آےہ جو �پ چاہےت ہیں۔ �پ گوگل کو
بتائیں کہ �پ کون آسی معلومات تالش کرنا چاہےت
ہیں جیسے 'دنیا کی �بادی کـتنی ےہ؟' اور یہ ان
تمام معلومات کو تالش کرے گا جو لوگوں نے آ
انٹرنیٹ پر ڈالی ہیں ،تاکہ وہ تالش کریں جو �پ
کو چاہیے"
آ
•"�پ جگہوں ،نوکریوں ،کھانا پکانے کی ترکیبیں،
فلمیں ،گانے ،خبریں ،اسکول ،کالج ،امتحانات
وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکـےت
ہیں"
یاد رکھیں :ٹریننگ میں ہونے والی گـفتگو اور
آسرگرمیوں کو اس بات سے جوڑیں کہ انٹرنیٹ
�پ کے ٹرینی کی اپنی زندگی میں کس طرح
مددگار یا مفید ہو سکـتا ےہ۔ اس سے ان کے لیے
ٹریننگ متعلقہ اور دلچسپ رکھےن میں مدد مےل
گی۔
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فوائد کو ُاجاگر کریں!

آ
آ
•اپنی کہانی بتائیں کہ گوگل سرچ� ،پ (ٹرینر)� ،پ
کے دوستوں اور اہل خانہ کے لےئ کس طرح فائدہ مند
ےہ۔ کچھ مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:
•جگہوں ،مالزمتوں ،لوگوں ،مشہور شخصیات،
کھانا پکانے کی ترکیبوں ،فلموں ،گانوں ،خبروں،
اسکول ،کالج ،امتحانات وغیرہ کے بارے میں
معلومات تالش کرنا
•گوگل سرچ کو کس طرح استعمال کیا جا سکـتا ےہ
اس کی مخصوص مثالیں یا کہانیاں بتائیں

اپےن ٹرینیز کے لےئ گوگل سرچ کو متعلقہ
بنائیں
اپےن ٹرینیز کے ساتھ تبادلہ خیال کریں کہ گوگل سرچ
ان کی اپنی زندگی میں کس طرح فائدہ مند ہوسکـتا ےہ:
آ
•پوچھیں�" :پ اپنی زندگی میں گوگل سرچ کس لیے
استعمال کرنا چاہیں گے؟" ان کے مفادات کی بنیاد
پر انہیں کچھ تجاویز دیں
آ
•پوچھیں�" :پ گوگل سرچ کے بارے میں جانےن کے
لےئ کس چیز میں سب سے زیادہ دلچسپـی رکھےت
ہیں اور پرجوش ہیں؟"
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سرگرمی :گوگل کا بنیادی استعمال
عملی مضاہرہ کریں!

آ
وضاحت کریں" :اب �پ فون پر گوگل سرچ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔"

اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

گوگل
1

2

3

4

'گوگل کو استعمال کرنے کا طریقہ' پوسٹر دکھائیں
•وضاحت کریں" :یہ پوسٹر معلومات تالش کرنے کے لیے گوگل کے استعمال کے
مراحل دکھاتا ےہ"
•ٹرینیز کو ان کے مشترکہ فونز پر گوگل کی ایک سادہ تالش کے مراحل سے گزاریں

گوگل ٹیبز دکھائیں

('تمام'' ،تصاویر'' ،ویڈیوز' اور 'کـتابیں')
آ
آ
گوگل سرچ �پ کو
تو
ہیں،
کرتے
کلک
پر
ٹیبز
مختلف
پ
�
•وضاحت کریں" :جب
آ
جوابات دکھائے گا۔ مثال کے آ طور پر ،اگر �پ 'تصاویر'
مختلف قسم کے نتائج یا
آ
کلک کرتے ہیں ،جب �پ تالش کریں گے تو �پ کو صرف اس وقت
ٹیب پر آ
تصاویر نظر �ئیں گی"
آ
•اپےن ٹرینیز سے کہیں کہ وہ فون پر موجود مختلف ٹیبز پر کلک کریں اور �پ کو
بتائیں کہ جب وہ تالش کرتے ہیں تو انہیں کس قسم کے نتائج ملےت ہیں

‘تمام’ ٹیب کے لےی نتائج کا صفحہ دکھائیں

(‘تمام’‘ ،تصاویر’‘ ،ویڈیوز’ اور ‘کـتابیں’)
آ
•وضاحت کریں کہ �پ کے ٹرینی کیا دیکھ رےہ ہیں:
آ
"گوگل نے بہت سی مختلف ویب سائـٹس کی فہرست دی ےہ جو �پ کے سرچ کردہ
لفظ سے متعلق ہیں۔
•سب سے پہےلویبسائٹکا'پتہ'ےہ–جہاںیہانٹرنیٹپررہتیےہ۔
آ
آ
•بلیو ٹیکسٹ ہر ویب سائٹ کا لنک ےہ ،اگر �پ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ �پ
کو ویب سائٹ پر لے جائے گا۔
•بلیک ٹیکسٹ اس ویب سائٹ کی تفصیل یا اقتباس ےہ۔"
آ
آ
پوچھیں "کیا �پ کے پاس اس کے بارے میں کوئی سوال ےہ جو �پ یہاں دیکھ رےہ
ہیں؟"
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سرگرمی :گوگل کا بنیادی استعمال
آ
گوگل کے لےی مائیکروفون �ئیکن کو دبائیں

آ
•وضاحت کریں" :مائیکرو آفون استعمال کیا جا سکـتا ےہ تاکہ �پ کوآ کوئی پیغام (ٹیکسٹ)
الفاظ ہجے یا لکھ نہیں سکـےت ،تو �پ گوگل کو صرف بول
ٹائپ نہ کرنا پڑے۔ جب �پ وہ آ
کر وہ الفاظ بتا سکـےت ہیں جن کی �پ تالش کرنا چاہےت ہیں"
•اسے کہاں تالش کرنا ےہ اس کا مظاہرہ کریں" :سرچ باکس میں کلک کریں اور
مائیکروفون بائیں طرف ظاہر ہو جائے گا"
آ
آ
•اس کا استعمال آ کرنے آکا طریقہ ظاہر کریں" :مائیکروفون �ئیکن دبائیں اور اونچی �واز
میں ،واضح اور �ہستہ �ہستہ بولیں"
•اپےن ٹرینیز سے مائیکروفون کا استعمال کرتے ہوئے کسی مشہور شخصیت کو تالش کرنے
کو کہیں

اپےن ٹرینیز سے درج ذیل الفاظ کی تالش کے ساتھ معلومات تالش کرنے کی مشق
کرنے کو کہیں:

1.سرچ باکس میں کسی مشہور شخصیت کا نام ٹائپ کریں اور انہیں تالش کریں۔
2.سرچ باکس میں مقامی مشہور جگہ کا نام ٹائپ کریں اور اسے تالش کریں۔
3.اپےن ٹرینیز کو سرچ باکس میں ٹائپ کرنے کے لیے  1لفظ دیں جو ان سے متعلقہ ہو (مثال کے طور پر 'سائیکل'،
'دکان'' ،ترکیب'' ،نوکریاں'' ،کھیتی باڑی') ،اور نتائج کو دریافت کرنے میں ان کی مدد کریں۔

آ
ویکیپیڈیا ایک ایسی ویب سائٹ ےہ جو اکـثر اوپر ہی ہوتی ےہ جب �پ گوگل سرچ
کرتے ہیں۔ یہ مضامین کی ایک بڑی رینج پر معلومات فراہم کرتی ےہ۔ ویکیپیڈیا اسے
تبدیلیاں کی جاتی
استعمال کرنے والے لوگوں نے لکھی ےہ ،اور ہر گھنےٹ میں ہزاروں
آ
ہیں۔ یہ جو معلومات فراہم کرتیں ہیں وہآ مفید ہو سکـتیں ہیں لیکن �پ کو خود
بھی معلومات کا جائزہ لینا چاہیے ،کیونکہ �پ نہیں جانےت کہ مصنف کون ےہ۔
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سرگرمی :متعدد الفاظ کی تالش
آ
وضاحت کریں" :اب ہم ذیادہ الفاظ استعمال کرکے مزید تفصیلی تالش کرنے جا رےہ ہیں -یہ �پ کی مطلوبہ
معلومات کو تالش کرنے میں مددگار ثابت ہو سکـتا ےہ"
اپےن ٹرینیز سے گوگل سرچ باکس میں  2-3الفاظ کے مختلف مجموعے ڈال کر معلومات تالش کرنے کی مشق کرنے کو
کہیں۔ وہ مائیکروفون کا استعمال کرتے ہوئے یا ٹیکسٹ ٹائپ کر کے ایسا کر سکـےت ہیں۔ اپےن ٹرینیز کو جو کچھ
انہوں نے پہےل تالش کیا تھا اس کی بنیاد پر انہیں یکجا کرنے کے لیے مختلف الفاظ دیں۔
مشورہ :اپےن ٹرینیز کو مختلف نتائج اور الفاظ کے مختلف مجموعے کو تالش کرنے کے لیے کافی وقت دیں

سرگرمی :ذاتی تالشیں
اپےن ٹرینیز سے تبادلہ خیال کریں کہ گوگل سرچ ان کی اپنی زندگی میں کس طرح فائدہ مند ہوسکـتا ےہ۔
آ
آ
•پوچھیں" :اب جب کہ �پ گوگل سرچ استعمال کرنا جانےت ہیں� ،پ اسے اپنی زندگی میں کس کام کے لیے
استعمال کرنا چاہےت ہیں؟" ان کے مفادات کی بنیاد پر انہیں کچھ تجاویز دیں۔
•اپےن ٹرینیز سے بات کریں کہ وہ اپنی دلچسپـی کے مطابق تالش کرنے کے لیے کون سے الفاظ استعمال کر سکـےت
ہیں (اپنی تالش کے الفاظ کی تجاویز کو سادہ رکھیں ،اور صرف  1-2الفاظ استعمال کریں)
•ہر ٹرینی سے کہیں کہ وہ باری باری فون کا استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی کی معلومات تالش کریں اور
دوسرے ٹرینیز اس میں ان کے ساتھ تعاون کریں۔
آ
•پوچھیں�“ :پ اگلی کون سی معلومات تالش کرنا چاہےت ہیں؟”
مشورہ" :انٹرنیٹ پر بہت ساری زبردست معلومات ہیں ،لیکن آکچھ ایسی بھی ہیں جو اتنی اچھی نہیں
ہیں ،اور کچھ ایسی ہیں جو پوری طرح سے سچی نہیں ہیں۔ �پ جس چیز کی تالش کر رےہ ہیں اس کا
بہترین جواب حاصل کرنے کے لیے  2-3نتائج کو دیکھنا ہمیشہ بہتر ہوتا ےہ۔"
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حفاظت

آ
پوچھیں�" :پ کے لیے حفاظت کا کیا مطلب ےہ؟"
اپےن ٹرینیز سے یہ تصور کرنے کو کہیں کہ وہ ایک عام عوامی جگہ پر ہیں ،جیسے کہ بازار ،ان سے پوچھیں کہ وہ
اس جگہ پر محفوظ رہےن کے لیے کیا کریں گے۔ ٹرینیز کو درج ذیل سواالت اور جوابات بتائیں:

مثالی سواالت

آ
آ
اگر کوئی انجان فرد �پ کو تنگ کر رہا ہو تو �پ کیا
کریں گے؟
آ
اگر کوئی انجان فرد آیا کوئی آایسا شخص جس پر �پ
بھروسہ نہیں آ کرتے� ،پ سے �پ کی ذاتی معلومات
مانگـتا ےہ تو �پ کیا کریں گے؟
آ
کرنے میں غیر
تجربہ
یا
دیکھےن
کو
چیز
کسی
پ
�
اگر
آ
یقینی یا بے چینی محسوس کرتے ہیں تو �پ کیا کریں
گے؟
آ
لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں جن
ان
پ
�
آ
کے ساتھ �پ بات چیت کرتے ہیں؟

ممکنہ جوابات

آ
�پ ان سے گریز کرتے ہیں یا انہیں نظر انداز کرتے
ہیں
محتاط رہیں  -وہ لوگ ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جو وہ
کہےت ہیں
آ
کسی ایسے شخص کو ذاتی معلومات نہیں دیےت
پ
�
آ
جسے �پ نہیں جانےت یا بھروسہ نہیں کرتے کیونکہ وہ
اس کا غلط استعمال کرسکـےت ہیں
جو کچھ ہوا ہوآ اس کے بارے میں کسی ایسے شخص
کو بتائیں جسے �پ جانےت ہیں اور اس پر بھروسہ
کرتے ہیں
آ
لوگوں کے ساتھ اچھا اخالق رکھےت ہیں اور احترام
پ
�
آ
سے پیش �تے ہیں

وضاحت کریں" :یہ یاد رکھنا ضروری ےہ کہ انٹرنیٹ ایک عوامی جگہ ےہ ،اور اس کے ساتھ عوامی جگہ کی طرح
برتاؤ کرنا اور محفوظ رہنا ضروری ےہ۔"
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حفاظت

آ
اپےن ٹرینیز کو 'حفاظتی تجاویز' ہینڈ �ؤٹ دیں
•اپےن ٹرینیز سے بات کریں کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے ان مشوروں کا کیا
مطلب ےہ۔
آ
•ایسی مثالیں استعمال کر کے تجاویز کو اجاگر کریں جو �پ کے ٹرینیز کے لیے
موزوں ہوں۔ مثال کے طور پر،خواتین اس بارے میں زیادہ فکر مند ہو
سکـتی ہیں کہ ہراساں ہونے سے کیسے بچا جائے۔

گوگل سیفٹی

• آپوچھیں" :کیا گوگل استعمال کرتے وقت ایسی کوئی چیز ےہ جس کے بارے میں
�پ فکر مند ہیں؟"
آ
آ
•پوچھیں :آ "اگر �پ آگوگل پر کوئی معلومات دیکھ رےہ ہیں اور آ�پ کو ایک ایسی
چیز نظر �تی ےہ جو �پ کے خیال میں بری یا ناپسندیدہ ےہ تو �پ کیا کر سکـےت
ہیں؟"
آ
•اپےن ٹرینیز کے لےئ وضاحت کریں اور مظاہرہ کریں�" :پ بیک بٹن دبا سکـےت
ہیں ،اپےن سرچ باکس میں موجود الفاظ ہٹا سکـےت ہیں اور مختلف الفاظ
استعمال کرکے اپنی تالش کو بہتر بنا سکـےت ہیں۔"
آ
آ
ایک 'تالش کی
پ
�
تو
ہیں،
کرتے
استعمال
گوگل
پ
�
•وضاحت کریں" :جب
سرچ
آ
آ
سرگزشت' بناتے ہیں ،جسے آگوگل �پ کے فون پر یاد رکھتا ےہ۔ جب �پ سرچ
باکس میں کلک کرتے ہیں تو �پ اپنی کچھ تالش کی سرگزشت دیکھ سکـےت
ہیں۔ اس تالش کی سرگزشت کو ہٹایا جا سکـتا ےہ"

آ
آ
ر آ
کرتے ہیں اس پر �پ کا کنٹرول ےہ � -پ اچھی
تالش
کچھ
جو
پ
"�
مشو ہ:
آ
چیزیں تالش کر سک آـےت ہیں یا �پ بری چیزوں کو تالش کر سکـےت ہیں۔ اچھی
چیزوں کو تالش کرنا �پ کی ذمہ داری ےہ۔"
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 $خرچے
آ
اگر �پ نے پہےل ہی واٹس ایپ اور یوٹیوب کے پچھےل ماڈیولز میں خرچے کا احاطہ کیا
ےہ ،تو اسے صرف خالصہ کے طور پر استعمال کریں۔
آ
وضاحت کریں :آ"اب �پ جانےت ہیں کہ گوگل کو کس طرح استعمال کر آنا ےہ ،اور اسے کن چیزوں کے لیے استعمال
کیا جا آسکـتا ےہ� ،ئیے جانےت ہیں کہ اسے استعمال کرنے میں کـتنا خرچ �تا ےہ! اپےن فون پر انٹرنیٹ استعمال کرنے
کے لیے �پ کو اپےن موبائل نیٹ ورک فراہم کنندہ سے ڈیٹا خریدنا ہوگا۔"
ڈﯾﭩﺎ ﮐﮯ ﺧﺮ�ﮯ

'خرچہ' پوسٹر دکھائیں
•وضاحت کریں" :مختلف سرگرمیاں مختلف مقدار میں ڈیٹا استعمال کرتی ہیں۔
پیغام (ٹیکسٹ) کو دیکھےن میں کم سے کم ڈیٹا استعمال ہوتا ےہ ،تصاویر کو
دیکھےن میں زیادہ استعمال ہوتا ےہ ،میوزک چالنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے میں کچھ
زیادہ اور ویڈیوز چالنے میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ےہ"
•وضاحت کریں" :کچھ انٹرنیٹ سروسز ایسی سرگرمیوں سے منسلک ہیں جو
زیادہ ڈیٹا استعمال کرتی ہیں"
آ
•پوچھیں" :پوسٹر پر گوگل کہاں ےہ؟" اور "اس پر کـتنا خرچہ � سکـتا ےہ؟"
آ
•پوچھیں" :کون سی سروس استعمال کرنے میں زیادہ خرچہ �تا ےہ؟" جواب:
"ویڈیوز"
آ
•پوچھیں" :کون سی سروس استعمال کرنے میں کم خرچہ �تا ےہ؟" جواب" :پیغام
(ٹیکسٹ)"
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 $خرچے
ڈیٹا چیک کرنا
آ
•پوچھیں" :یہ جانچنا کیوں ضر آوری ےہ کہ �پ نے کـتنا ڈیٹا استعمال کیا ےہ؟"
جواب" :یہ سمجھےن کے آلیے کہ �پ نے اپنا کـتنا ڈیٹا استعمال کیا ےہ اور مختلف
سرگرمیوں پر کـتنا خرچہ �تا ےہ"
آ
آ
جیسا کہ
ےہ،
ڈیٹا
ـتنا
ک
پاس
کے
پ
�
کہ
ہیں
ـےت
ک
س
کر
چیک
پ
"�
• آوضاحت کریں:
آ
�پ اپےن فون پر اپےن موبائل نیٹ ورک کا کوڈ ٹائپ کر کے چیک کرتے ہیں کہ �پ
کے پاس کـتےن منٹ یا ٹیکسٹس میسجز ہیں"
آ
یں�" :پ مختلف مقداروں میں ڈیٹا خرید سکـےت ہیں ،یہ اس پر
•وضاحت کر آ
استعمال کریں گے۔ اپےن موبائل
منحصر ےہ کہ �پ انٹرنیٹ کس چیز کے لیے
آ
ایجنٹ سے مشورہ طلب کریں کہ کون سا ڈیٹا �پ کے لیے موزوں ےہ"
آ
آ
وائ-فائی انٹرنیٹ تک آرسائی حاصل ےہ ،تو �پ اپنا
کو
پ
�
•وضاحت کریں" :اگر
آ
وائ-فائی زونز
ڈیٹا پیکج استعمال آ نہ کریں۔ �پ کا موبائل ایجنٹ �پ کے مقامی و آ
کو تالش کرنے میں �پ کی مدد کر سکـتا ےہ۔ تاہم ،قریبی ترین ز ن �پ سےکافی
دور ہو سکـتا ےہ"
•اپےن ٹرینیز کو دکھائیں کہ وہ ڈیٹا کیسے چیک کر سکـےت ہیں

خالصہ

آ
گوگل �ئیکن کھیل کھیلیں

مشورہ :آ یہ چیک
کرنا کہ �پ کے پاس
اس پر
کـتنا ڈیٹا ےہ آ
منحصر ےہ کہ �پ
کس ملک میں ہیں
نیٹ
اورر فون کس آ
و ک پر ےہ۔ اگر �پ
کو ڈیٹا چیک کرنے
میں آمدد کی ضرورت
ےہ تو �پ کسی
موبائل ایجنٹ سے
پوچھ سکـےت ہیں۔

آ
•ایک وقت میں ایک گوگل �ئیکن دیکھائیں
•پوچھیں" :یہ فون پر کہاں ےہ اور یہ کیا ےہ؟"
آ
•اگر ٹرینیز کو مدد کی ضرورت ےہ تو انہیں بتائیں کہ ہر �ئیکن کیا ےہ
•ٹرینیز سے کہیں کہ ان کی پسندیدہ مشہور شخصیت کی عمر تالش کریں۔
صحیح جوابات کے لےئ چھوٹے انعامات (جیسے مٹھائیاں) دیں اور بعد میں دیوار
• آ
پر �ئیکن چپکا دیں تاکہ ٹرینیز کو یاد رےہ کہ وہ کیا ےہ۔
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خالصہ
وضاحت کریں :کہ گوگل سے ملتی جلتی دوسری سروسز ہیں ،جو لوگوں کو معلومات تالش کرنے کی اجازت
دیتی ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں یاہو اور بنگ ہیں۔
آ
ر
ہیں۔ جب
تی
ر
ک
استعمال
الفاظ
او
ئیکنز
�
ایپلیکیشنز اور سروسز ایک جیسے
آمشورہ" :انٹرنیٹ پر بہت سی
آ
آ
آ
�پ انٹرنیٹ استعمال کر رےہ ہوں تو ان �ئیکنز کو دیکھیں ،تاکہ اگلی بار جب �پ انہیں دیکھیں تو �پ کو یاد
ہو گا کہ یہ کیا ہیں۔"

گوگل پر خالصہ کریں
اپےن ٹرینیز سے تبادلہ خیال کریں کہ انہوں نے گوگل استعمال کرنے کے بارے میں کیا
سیکھا ےہ
آ
•"�پ نے گوگل استعمال کرنے کے بارے میں کیا سیکھا ےہ"
آ
•"کیا �پ کو اب بھی گوگل استعمال کرنے کے بارے میں کوئی خدشات ہیں؟"
آ
آ
•"�پ ذاتی ذندگی میں اسے کیسے استعمال کر سکـےت ہیں؟"� " ،پ پیشہ ورانہ
ذندگی میں اسے کیسے استعمال کر سکـےت ہیں؟"
آ
آ
•"�پ اپنی زندگی میں گوگل کس چیز کے لےئ استعمال کرنا چاہےت ہیں؟ �پ سب
سے زیادہ کیا چیز استعمال کرنے میں دلچسپـی رکھےت اور پرجوش ہیں؟"

مشورہ :کوئز کے طور
پر خالصہ دھرائیں
اور کھیلےن کے لیے
ٹرینیز کو انعامات
(جیسے مٹھائیاں)
دیں۔

مشورہ :اگر ٹرینی اپےن فون پر انٹرنیٹ اور گوگل تک رسائی حاصل کرنا چاہےت ہیں ،تو انہیں یہاں کچھ وقت
دیں تاکہ انہوں نے جو کچھ سیکھا ےہ اس پر عمل کریں اور ان کو مدد اور حوصلہ افزائی پیش کریں۔
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خالصہ
اگلی سطح
آ
آ
اگر �پ سیشن کے اختتام پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر بھی �پ کے پاس اضافی وقت ےہ:
آ
•پوچھیں" :کیا �پ کے پاس کسی بھی چیز کے بارے میں مزید سواالت ہیں جس کا ہم نے سیشن میں احاطہ
کیا ےہ؟"
•پوچھیں" :وہ موبائل انٹرنیٹ کے بارے میں اور کیا جاننا چاہیں گے؟"
آ
گوگل کے کچھ مزید جدید فیچرز جن پر �پ اپےن ٹرینیز کے ساتھ بات چیت کرسکـےت ہیں مندرجہ ذیل ہیں:
آ
•نتائج کا جائزہ لینا�" :پ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ تالش کے نتائج کے صفحہ پر کون سی ویب سائٹ منتخب
آ
آ
کرنا ےہ؟"� " ،پ کو کیسے پتہ چےل گا کہ ایک �پشن دوسرے سے بہتر ےہ؟"
آ
پہچان سکـےت ہیں کہ گوگل کے کون سے نتائج بامعاوضہ اشتہارات ہیں؟"،
کیسے
پ
"�
•اشتہار آات کی شناخت:
آ
"گوگل �پ کی تالش کی سرگزشت کو �پ کے مطابق تشہیر کرنے کے لیے کیسے استعمال کرتا ےہ؟"
آ
•گوگل میپس�" :پ ڈائریکشنز کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟" "فیصل مسجد کہاں ےہ؟"
آ
•ایپ سٹور سے ایپس ڈاؤن لوڈ کرنا (�پ کو ای میل کا احاطہ کرنے کی بھی ضرورت ہوگی ،کیونکہ ایپس ڈاؤن
لوڈ کرنے کے لےئ ای میل کا ہونا ضروری ےہ)
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سیکھےن کے مقاصد
•ٹرینیز جانےت ہیں کہ انٹرنیٹ پر مواد تک رسائی کے لیے ویکیپیڈیا کو کس طرح
استعمال کرنا ےہ۔
•ٹرینیز سمجھےت ہیں کہ ویکیپیڈیا پوری دنیا کے لوگوں نے بنایا ےہ ،اور اسے
استعمال کر کے نئی چیزیں سیکھےن کے لیے پرجوش محسوس کرتے ہیں۔

45-60
وقت کا دورانیہ
 45-60منٹ

آ
وہ چیزیں جس کی �پ کو ضرورت ہوگی
ویکیپیڈیا
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

1

2

3

4

5

6

7

www.wikipedia.org
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ویکیپیڈیا پوسٹر 1 x

چھوٹے انعامات

آ
�ئیکنز کی تصاویر

حفاظتی تجاویز

اسمارٹ فون
ہینڈ سیٹس

قلم ،کاغذ اور ماسکنگ ٹیپ

ڈﯾﭩﺎ ﮐﮯ ﺧﺮ�ﮯ

98

ماڈیول  - 5وکیپیڈیا

خرچے کا پوسٹر

آ
لغت ہینڈ �ؤٹس
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وکیپیڈیا متعارف کروائیں

آ
ٹرینیز کو وکیپیڈیا �ئیکن کی تصویر دکھائیں

پوچھیں" :کیا کسی کو معلوم ےہ کہ یہ کیا ےہ؟" "یہ کس لیے استعمال ہوتا ےہ؟"
واضح کریں :کہ ٹرینی گوگل کے ذریعے سرچ کرکے ویکیپیڈیا تک رسائی حاصل کرسکـےت
ہیں۔ ان سے گوگل کھولےن اور 'وکیپیڈیا' تالش کرنے کو کہیں۔

وکیپیڈیا کی مختصر وضاحت دیں
•"ویکیپیڈیا ایک مفت انٹرنیٹ حوالہ (یا
انسائیکلوپیڈیا) ےہ ،جو تعلیمی موضوعات کے
بارے میں غیر جانبدار ،حقائق پر مبنی معلومات
فراہم کرتا ےہ۔"
آ
•"ویکیپیڈیا ایک ویب سائٹ ےہ۔ جب �پ گوگل
سرچ کرتے ہیں تو آیہ اکـثر ظاہر ہونے والی پہلی
الفاظ کے ساتھ لفظ
سائٹ ہوتی ےہ ،یا �پ ان آ
"وکی" لکھ سکـےت ہیں جن کی �پ تالش کر رےہ
ہیں۔"
ہیں۔
•"ویکیپیڈیا پوری دنیا میں عام لوگ لکھےت
آ
لوگ ہر گھنےٹ سائٹ میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ �پ
ہر صفحے کے نیچے معلومات کےآ ذرائع دیکھ کر اس
بات کو یقینی بنا سکـےت ہیں کہ �پ کو جو معلومات
ملتی ہیں وہ قابل اعتماد ےہ۔"
یاد رکھیں :ٹریننگ میں ہونے والی گـفتگو اور
آسرگرمیوں کو اس بات سے جوڑیں کہ انٹرنیٹ
�پ کے ٹرینی کی اپنی زندگی میں کس طرح
مددگار یا مفید ہو سکـتا ےہ۔ اس سے ان کے لیے
ٹریننگ متعلقہ اور دلچسپ رکھےن میں مدد مےل
گی۔
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فوائد کو ُاجاگر کریں!

آ
آ
•اپنی کہانی بتائیں کہ ویکیپیڈیا� ،پ (ٹرینر)� ،پ
خانہ کے لےئ کس طرح فائدہ مند
کے دوستوں اور راہل آ
ےہ۔ مثال کے طو پر� ،پ اسے کسی بچے کو اس کے
ہوم ورک میں مدد کرنے ،جغرافیہ یا سائنس کے
بارے میں کسی سوال کا جواب تالش کرنے کے لیے
استعمال کر سکـےت ہیں۔ مخصوص مثالیں پیش
کریں۔
•ٹرینیز سے ان موضوعات کا اشتراک کرنے کو کہیں
جن میں وہ سب سے زیادہ دلچسپـی رکھےت ہیں۔ یہ
کھیلوں کی ٹیم یا گیم ،پاپ کلچر کی دلچسپـی ،یا
موجودہ واقعات ہو سکـےت ہیں۔

ویکیپیڈیا کو اپےن ٹرینیز کے لےی متعلقہ
بنائیں
اپےن ٹرینیز کے ساتھ تبادلہ خیال کریں کہ ویکیپیڈیا ان
کی اپنی زندگی میں کس طرح فائدہ مند ہو سکـتا ےہ۔
آ
پوچھیں�" :پ ویکیپیڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کن
سواالت کا جواب دینا چاہیں گے؟" ان کی دلچسپیوں
کی بنیاد پر انہیں کچھ تجاویز دیں۔
• کھیل (جیسے اولمپک گیمز ،ورلڈ کپ)
• پاپ کلچر (جیسے موسیقی)
• تاریخ (جیسے افریقہ)
• دوسرے ممالک کے بارے میں جانیں (جیسے
امریکہ)
ً
• سائنس (مثال سورج گرہن)
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سرگرمی :ویکیپیڈیا کا بنیادی استعمال
عملی مضاہرہ کریں!

آ
وضاحت کریں" :اب �پ فون پر ویکیپیڈیا استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔"

ویکیپیڈیا
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

1

2

3

4

5

6

www.wikipedia.org

ٹائپ کریں

7

'ویکیپیڈیا کو استعمال کرنے کا طریقہ' پوسٹر دکھائیں
•وضاحت کریں" :یہ پوسٹر معلومات تالش کرنے کے لیے ویکیپیڈیا کے استعمال کے
مراحل دکھاتا ےہ"
•ٹرینیز کو ان کے مشترکہ فونز پر ویکیپیڈیا کی ایک سادہ تالش کے مراحل سے
گزاریں۔
آ
•وضاحت کریں کہ �پ کے ٹرینیز کیا دیکھ رےہ ہیں:
آ
•ہر صفحہ اس چیز کے خالصے سے شروع ہوتا ےہ جس کی �پ نے
تالش کی ےہ۔
آ
آ
•جب �پ صفحے کے نیچے مزید پڑھیں گے� ،پ کو مزید تفصیالت
ملیں گی ،بشمول تاریخ ،سیاست ،یا منسلک دیگر لوگ۔
آ
•ہر حقیقت کے �خر میں ایک نمبر ہوتا ےہ۔ یہ صفحے کے نچےل
میں “حوالہ” کے نمبر سے میل کھاتا ےہ ،جہاں سے
حصے آ
معلومات �ئی ہیں۔
آ
آ
پوچھیں" :کیا �پ کے پاس اس کے بارے میں کوئی سوال ےہ جو �پ
یہاں دیکھ رےہ ہیں؟"

ٹرینیز کو موضوعات کے بارے میں مزید جانےن کا طریقہ دکھائیں۔

آ
• "کسی بھی وکیپیڈیا کے صفحے سے� ،پ براہ راست دوسرے صفحات پر جا سکـےت ہیں کیونکہ تمام نیےل
الفاظ لنکس ہیں۔"
آ
•"نیےل لفظ پر کلک کرنے سے �پ دوسرے وکیپیڈیا کے صفحے پر پہنچ جائیں گے ،جس میں لفظ کے بارے
میں مزید معلومات ہوں گی۔"
•اپےن ٹرینیز سے کہیں کہ وہ صفحے میں موجود کسی بھی نیےل لفظ پر کلک کریں اور پھر جو کچھ انہیں ملتا
ےہ اسے شیئر کریں۔
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سرگرمی :معلومات کی جانچ کرنا
•اپےن ٹرینیز کے ساتھ تبادلہ خیال کریں کہ ویکیپیڈیا ان کی زندگیوں میں کس طرح مدد کر سکـتا ےہ۔
وضاحت کریں" :ویکیپیڈیا دنیا بھر کے لوگ تحریر کرتے ہیں۔ کوئی بھی مضمون میں معلومات شامل کر سکـتا آ
ویکیپیڈیا میں ترمیم کرنے والے کو یہ بتانا ہوگا کہ معلومات کہاں سے �ئی
معلومات کو اپ ڈیٹ کر سکـتا ےہ۔
آ
ےہ ،یا آ
ہیں۔ تاکہ �پ خود چیک کر سکیں کہ جو کچھ �پ پڑھےت ہیں وہ سچ ےہ یا نہیں۔"
اپےن ٹرینیز سے اپےن ملک کے ویکیپیڈیا کا صفحہ تالش کرنے کو کہیں اور پھر صفحے کے نیچے حوالہ جات تک سکرول
کریں۔

سرگرمی :ذاتی تالشیں
•اپےن ٹرینیز سے ویکیپیڈیا میں درج ذیل موضوعات کے بارے میں معلومات تالش کرنے کی مشق کرنے کو
کہیں:
•سرچ بار میں اپنا ملک ٹائپ کریں۔
•سرچ بار میں قریب ترین بڑے شہر کا نام ٹائپ کریں۔
•اپےن ًٹرینیز کو سرچ بار میں ایک ایسا موضوع ٹائپ کرنے کے لیے کہیں جو ان کی دلچسپیوں سے متعلق ہو
(مثال ،کھیل کے کھالڑی ،شوق ،پیشے)۔
مشورہ :اپےن ٹرینیز کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ ہر مضمون میں نیےل الفاظ پر کلک کریں تاکہ مزید معلومات
حاصل کی جا سکیں جو ان کے لیے دلچسپ ہو۔
•ویکیپیڈیا متعدد زبانوں میں دستیاب ےہ۔
وضاحت کریں" :ویکیپیڈیا ً
تقریبا  300زبانوں میں دستیاب ےہ۔ ہر ایک اس زبان کو بولےن والے لوگوں کے ذریعہ
لکھا گیا ےہ ،لہذا کچھ ویکیپیڈیا میں دوسروں سے زیادہ مضامین ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ،فرانسیسی
ویکیپیڈیا میں  20الکھ مضامین ہیں ،لیکن انگریزی ویکیپیڈیا پر  50الکھ سے زیادہ مضامین ہیں۔"
اپےن ٹرینیز کو صفحے کے اوپر "دوسری زبان میں پڑھیں" بٹن دکھائیں۔
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حفاظت

آ
پوچھیں�“ :پ کے لیے حفاظت کا کیا مطلب ےہ؟”
اپےن ٹرینیز سے یہ تصور کرنے کو کہیں کہ وہ بازار کی طرح ایک عام عوامی جگہ پر ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ وہ
اس جگہ پر محفوظ رہےن کے لیے کیا کریں گے۔ انہیں درج ذیل سواالت اور جوابات کے ساتھ اشارہ کریں:

مثالی سواالت

آ
آ
اگر کوئی انجان فرد �پ کو تنگ کر رہا ہو تو �پ کیا
کریں گے؟
آ
اگر کوئی انجان فرد آیا کوئی آایسا شخص جس پر �پ
بھروسہ نہیں آ کرتے� ،پ سے �پ کی ذاتی معلومات
مانگـتا ےہ تو �پ کیا کریں گے؟
آ
کرنے میں غیر
تجربہ
یا
دیکھےن
کو
چیز
کسی
پ
�
اگر
آ
یقینی یا بے چینی محسوس کرتے ہیں تو �پ کیا کریں
گے؟
آ
لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں جن
ان
پ
�
آ
کے ساتھ �پ بات چیت کرتے ہیں؟

ممکنہ جوابات

آ
�پ ان سے گریز کرتے ہیں یا انہیں نظر انداز کرتے
ہیں
محتاط رہیں  -وہ لوگ ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جو وہ
کہےت ہیں
آ
کسی ایسے شخص کو ذاتی معلومات نہیں دیےت
پ
�
آ
جسے �پ نہیں جانےت یا بھروسہ نہیں کرتے کیونکہ وہ
اس کا غلط استعمال کرسکـےت ہیں
جو کچھ ہوا ہوآ اس کے بارے میں کسی ایسے شخص
کو بتائیں جسے �پ جانےت ہیں اور اس پر بھروسہ
کرتے ہیں
آ
لوگوں کے ساتھ اچھا اخالق رکھےت ہیں اور احترام
پ
�
آ
سے پیش �تے ہیں

وضاحت کریں" :یہ یاد رکھنا ضروری ےہ کہ انٹرنیٹ ایک عوامی جگہ ےہ ،اور اس کے ساتھ عوامی جگہ کی طرح
برتاؤ کرنا اور محفوظ رہنا ضروری ےہ۔"
ویکیپیڈیا پر حفاظت
آ
•پوچھیں" :کیا ویکیپیڈیا استعمال کرتے وقت ایسی کوئی چیز ےہ جس کے بارے میں �پ فکر مند ہیں؟"
آ
آ
آ
آ
کوئی معلومات دیکھ رےہ ہیں اور �پ کو ایک ایسی چیز نظر �تی ےہ جو �پ کے
پر
ویکیپیڈیا
پ
�
•پوچھیں" :اگر
آ
خیال میں بری یا ناپسندیدہ ےہ تو �پ کیا کر سکـےت ہیں؟"
آ
•اپےن ٹرینیز کے لےئ وضاحت کریں اور مظاہرہ کریں�" :پ بیک بٹن دبا سکـےت ہیں اور ویکیپیڈیا کے اندر موجود
دیگر لنکس پر کلک کر سکـےت ہیں۔"
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 $خرچے
آ
اگر �پ نے پہےل ہی پچھےل ماڈیولز میں خرچے کا احاطہ کیا ےہ ،تو اسے صرف خالصہ کے طور پر استعمال
کریں۔
آ
جانےت ہیں کہ ویکیپیڈیا کو کس طرح استعمال کرنا ےہ ،آ اور اسے کن چیزوں کے لیے
پ
�
وضاحت کریں" :اب
آ
فون پر انٹرنیٹ
استعمال کیا جا سکـتا آےہ� ،ئیے جانےت ہیں کہ راسے استعمال کرنے میں کـتنا خرچ �تا ےہ! اپےن آ
استعمال کرنے کے لیے �پ کو اپےن موبائل نیٹ و ک فراہم کنندہ سے ڈیٹا خریدنا ہوگا ،جیسا کہ �پ فون کریڈٹ کے
ساتھ کرتے ہیں۔"
ڈﯾﭩﺎ ﮐﮯ ﺧﺮ�ﮯ

‘خرچہ’ پوسٹر دکھائیں
•وضاحت کریں" :مختلف سرگرمیاں مختلف مقدار میں ڈیٹا استعمال کرتی ہیں۔
پیغام (ٹیکسٹ) کو دیکھےن میں کم سے کم ڈیٹا استعمال ہوتا ےہ ،تصاویر کو
دیکھےن میں زیادہ استعمال ہوتا ےہ ،میوزک چالنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے میں کچھ
زیادہ اور ویڈیوز چالنے میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ےہ"
•وضاحت کریں" :کچھ انٹرنیٹ سروسز ایسی سرگرمیوں سے منسلک ہیں جو
زیادہ ڈیٹا استعمال کرتی ہیں"
آ
•پوچھیں" :پوسٹر پر ویکیپیڈیا کہاں ےہ؟" اور "اس پر کـتنا خرچہ � سکـتا ےہ؟"

ڈیٹا چیک کرنا
آ
•پوچھیں" :یہ جانچنا کیوں ضروری ےہ کہ �پ نے کـتنا ڈیٹا استعمال کیا ےہ؟"
آ
جواب" :یہ سمجھےن کے آلیے کہ �پ نے اپنا کـتنا ڈیٹا استعمال کیا ےہ اور مختلف
سرگرمیوں پر کـتنا خرچہ �تا ےہ"
آ
آ
جیسا کہ
ےہ،
ڈیٹا
ـتنا
ک
پاس
کے
پ
�
کہ
ہیں
ـےت
ک
س
کر
چیک
پ
"�
• آوضاحت کریں:
آ
�پ اپےن فون پر اپےن موبائل نیٹ ورک کا کوڈ ٹائپ کر کے چیک کرتے ہیں کہ �پ کے
پاس کـتےن منٹ یا ٹیکسٹس میسجز ہیں"
آ
وضاحت کریں�" :پ مختلف مقداروں میں ڈیٹا خرید سکـےت ہیں ،یہ اس پر منحصر
•
آ
ےہ کہ �پ انٹرنیٹ کس چیز کے لیے آ استعمال کریں گے۔ اپےن موبائل ایجنٹ سے
مشورہ طلب کریں کہ کون سا ڈیٹا �پ کے لیے موزوں ےہ"
آ
آ
وائ-فائی انٹرنیٹ تک آرسائی حاصل ےہ ،تو �پ اپنا
کو
پ
�
•وضاحت کریں" :اگر
آ
استعمال نہ کریں۔ �پ کا موبائل ایجنٹ �پ کے مقامی آوائ-فائی زونز کو
ڈیٹا پیکج
آ
تالش کرنے میں �پ کی مدد کر سکـتا ےہ۔ تاہم ،قریبی ترین زون �پ سےکافی دور
ہو سکـتا ےہ"
•اپےن ٹرینیز کو دکھائیں کہ وہ ڈیٹا کیسے چیک کر سکـےت ہیں
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مشورہ :آ یہ چیک
کرنا کہ �پ کے پاس
اس پر
کـتنا ڈیٹا ےہ آ
منحصر ےہ کہ �پ
کس ملک میں ہیں
نیٹ
اورر فون کس آ
و ک پر ےہ۔ اگر �پ
کو ڈیٹا چیک کرنے
میں آمدد کی ضرورت
ےہ تو �پ کسی
موبائل ایجنٹ سے
پوچھ سکـےت ہیں۔

ماڈیول  - 5وکیپیڈیا
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خالصہ
آ
ویکیپیڈیا �ئیکن کھیل کھیلیں

آ
•ایک وقت میں ایک ویکیپیڈیا �ئیکن دیکھائیں
•پوچھیں" :یہ ویکیپیڈیا پر کیا کرتا ےہ؟"
آ
•اگر ٹرینیز کو مدد کی ضرورت ےہ تو انہیں بتائیں کہ ہر �ئیکن کیا ےہ
صحیح جوابات کے لےئ چھوٹے انعامات (جیسے مٹھائیاں) دیں اور بعد میں دیوار
• آ
پر �ئیکن چپکا دیں تاکہ ٹرینیز کو یاد رےہ کہ وہ کیا ےہ۔

آ
وضاحت کریں :جب �پ انٹرنیٹ پر کچھ تالش کرنے کے لیے گوگل یا یاہو جیسی آکوئی اور سروس استعمال
کرتے ہیں تو وکیپیڈیا ظاہر ہوتا ےہ۔ اکـثر وکیپیڈیا تالش کا پہال نتیجہ ہوتا ےہ۔ �پ اکـثر کسی موضوع کا
جائزہ لیےن کے لیے پہےل وکیپیڈیا کو دیکھ سکـےت ہیں اور پھر حوالہ جات کے ذریعے مزید قابل اعتماد معلومات
تالش کر سکـےت ہیں۔

ویکیپیڈیا کا خالصہ
اپےن ٹرینیز سے تبادلہ خیال کریں کہ انہوں نے ویکیپیڈیا استعمال کرنے کے بارے میں کیا سیکھا ےہ
آ
•"�پ کسی دوست یا فیملی ممبر کے لیے وکیپیڈیا کو کیسے بیان کریں گے؟"
آ
•"کیا �پ کو اب بھی وکیپیڈیا استعمال کرنے کے بارے میں کوئی خدشات ہیں؟"
آ
آ
•"�پ ذاتی ذندگی میں اسے کیسے استعمال کر سکـےت ہیں؟"� " ،پ پیشہ ورانہ ذندگی میں اسے کیسے
استعمال کر سکـےت ہیں؟"
آ
•"�پ ویکیپیڈیا پر کس چیز کو دریافت کرنے کے لیے سب سے زیادہ پرجوش ہیں؟"
مشورہ :اگر ٹرینی اپےن فون پر ویکیپیڈیا پر کچھ کھوجنا چاہےت ہیں ،تو انھیں یہاں کچھ وقت دیں تاکہ انہوں
نے جو کچھ سیکھا ےہ اس پر عمل کریں اور ان کو مدد اور حوصلہ افزائی پیش کریں۔
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خالصہ
اگلی سطح

آ
آ
اگر �پ سیشن کے اختتام پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر بھی �پ کے پاس اضافی وقت ےہ:
آ
•پوچھیں" :کیا �پ کے پاس کسی بھی چیز کے بارے میں مزید سواالت ہیں جس کا ہم نے سیشن میں احاطہ
کیا ےہ؟"
•پوچھیں" :وہ موبائل انٹرنیٹ کے بارے میں اور کیا جاننا چاہیں گے؟"
آ
ویکیپیڈیا کے کچھ مزید جدید فیچرز جن پر �پ اپےن ٹرینیز کے ساتھ بات چیت کرسکـےت ہیں مندرجہ ذیل ہیں:
آ
•ویکیپیڈیا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ وضاحت کریں�" :پ ایپ پر جا کر ویکیپیڈیا میں براہ راست تالش کر سکـےت
ہیں۔"
•جائزہ لیں :کیا اضافی خصوصیات/سواالت ہیں جن کا ہم احاطہ کرنا چاہےت ہیں؟

105

ماڈیول  - 5وکیپیڈیا

ماڈیول  - 6فیس بک
سیکھےن کے مقاصد
•ٹرینیز نے فیس بک کے لیے رجسٹریشن کرائی ےہ۔
•ٹرینیز نے دوستوں کو شامل کیا ےہ ،پیجز کی پیروی کی ےہ ،اور ایک پوسٹ کی
ےہ۔
•ٹرینی فیس بک استعمال کرنے اور دوستوں کے ساتھ جڑنے کے لیے پرجوش ہیں۔

آ
وہ چیزیں جس کی �پ کو ضرورت ہوگی
ڈﯾﭩﺎ ﮐﮯ ﺧﺮ�ﮯ

اﺳﺘﻌﻣﺎل
ﮐﺮﻧﮯﺮﮐﺎﯾﻘﮧﻃﺮﯾﻘﮧ
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ
اﺳﺘﻌﻣﺎل

1

خرچے کا پوسٹر

آ
لغت ہینڈ �ؤٹس

آ
�ئیکنز کی تصاویر
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1
1 2

وقت کا دورانیہ
 45-60منٹ

ﻃﺮﯾﻘﮧ

ﻓﯿﺲﻧﮯ ﮐﺎ
ﻓﻮن ﭘﺮ
ﺑﮏ اﯾﭗ ﮐﯿﺴﮯ ڈاؤن ﻠﻮڈ ﮐﺮﯾﮟ
اﺳﻣﺎرٹﺷﺎ
اﮐﺎؤﻧﭧﮐﻮ
ﻤﻞﮐﺎ ﻃﮐﺮﺮﯾﻘﮧ
ﺳﺘﻮں
ﺑﻨﺎﻧﮯ
دو ﯾﺎ وﯾﺐ ﭘﺮ ﮐﯿﺴﮯ رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ

ﺑﮏ
ﺑﮏ
ﯿﺲ
ﻓﯿﺲﮏ
ﻓﯿﻓﺲ ﺑ
3

45-60

242

5

3

36

فیس بک پوسٹرز 5 x

حفاظتی تجاویز

7

اسمارٹ فون
ہینڈ سیٹس

ماڈیول  - 6فیس بک
تعارف  /رسائی اور اکاؤنٹ بنانا  /دوستوں اور 'الئکس' کو شامل کرنا  /پوسٹ بنائیں  /حفاظت  /خالصہ

فیس بک متعارف کروائیں
آ
ٹرینیز کو فیس بک �ئیکن کی تصویر دکھائیں اور ان سے اپےن
فون پر اسے تالش کرنے کو کہیں۔

فیس بک کی مختصر وضاحت دیں

آ
آ
بک �پ کو �پ کی برادری سے آ جوڑتا ےہ،
•"فیس آ
ر
چاےہ وہ �پ کے قریب ہوں یا دو ۔ �پ اسے
کاروباری رابطوں ،خبریں وصول کرنے ،خاندان اور
دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہےن یا اپنی پسندیدہ
مشہور شخصیات اور کھیلوں کی ٹیموں کے بارے
میں معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کر
سکـےت ہیں۔"
• آ"الفاظ ،تصاویر اور ویڈیوز کا استعمال کرتے ہوئے،
�پ فیس بک پر ایک شخص ،لوگوں کے ایک
مخصوص گروپ یا الکھوں لوگوں سے رابطہ کر
سکـےت ہیں۔"

فوائد کو ُاجاگر کریں!

آ
آ
•اپنی کہانی بتائیں کہ فیس بک� ،پ (ٹرینر)� ،پ
کے دوستوں اور اہل خانہ کے لےئ کس طرح فائدہ مند
ےہ۔ کچھ مثالوں میں شامل ہیں:
•دوستوں ،خاندان اور کاروباری رابطوں کے ساتھ
بات چیت کریں
•شیئر کریں اور مشورہ حاصل کریں
•اپےن کاروبار /مصنوعات کی تشہیر کریں
•دنیا ،مشہور شخصیات اور کھیلوں کی خبریں
پڑھیں

سروس کو متعلقہ بنائیں
اپےن ٹرینیز کے ساتھ تبادلہ خیال کریں کہ فیس بک ان
کی اپنی زندگی میں کس طرح فائدہ مند ہو سکـتا ےہ:
آ
•پوچھیں�" :پ فیس بک کا استعمال کرتے ہوئے کن
سواالت کا جواب دینا چاہیں گے؟" ان کی
دلچسپیوں کی بنیاد پر انہیں کچھ تجاویز دیں۔
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سرگرمی :اپےن فون پر فیس بک تک رسائی
عملی مضاہرہ کریں!

آ
وضاحت کریں�" :پ ایپ یا ویب براؤزر کے ذریعے فیس بک پر پہنچ سکـےت ہیں۔"
آ
آمشورہ" :اگر �پ کے پاس سمارٹ فون ےہ تو فیس بک ایپ ڈاؤن لوڈ اور استعمال کرنا بہتر ےہ اور اگر
�پ فیچر فون استعمال کر رےہ ہیں تو ویب براؤزر پر فیس بک تک رسائی حاصل کریں۔"
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

ﻓﯿﺲ ﺑﮏ
1

اﺳﻣﺎرٹ ﻓﻮن ﭘﺮ ﻓﯿﺲ ﺑﮏ اﯾﭗ ﮐﯿﺴﮯ ڈاؤن ﻠﻮڈ ﮐﺮﯾﮟ
ﯾﺎ وﯾﺐ ﭘﺮ ﮐﯿﺴﮯ رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ

2

3

"اسمارٹ فون پر فیس بک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ"
پوسٹر دکھائیں
• free.facebook.com/liteپر جائیں یا  facebook.com/liteپر جائیں اگر مفت
دستیاب نہیں ےہ
•'ابھی ڈاؤن لوڈ کریں' پر ٹیپ کریں
•فیس بک الئٹ ایپ کھولیں
•وضاحت کریں" :یہ پوسٹر فیس بک تک رسائی ،اسے ڈاؤن لوڈ اور رجسٹریشن
کرنے کے مراحل دکھاتا ےہ"
آ
•اپےن ٹرینیز کو ان کے فون پر مراحل سے گزاریں اور وضاحت کریں کہ �پ دوستوں
کو شامل کر سکـےت ہیں ،پیغام (ٹیکسٹ) اور تصاویر کا اشتراک کر سکـےت ہیں
اور مشہور شخصیات ،کھیلوں کی ٹیموں ،خبریں وغیرہ حاصل کر سکـےت ہیں۔

صارف کو دکھائیں کہ ویب پر فیس بک تک کیسے رسائی
حاصل کی جائے

آ
آ
وضاحت کریں" :اگر �پ کے پاس فیچر فون ےہ ،تو �پ ویب براؤزر سے فیس بک تک
رسائی حاصل کر سکـےت ہیں۔"
• free.facebook.comپر جائیں یا  facebook.comپر جائیں اگر مفت دستیاب
نہیں ےہ۔
•ویب سائٹ کو ُبک مارک کریں تاکہ ٹرینی اسے دوبارہ تالش کر سکے۔
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سرگرمی :فیس بک اکاؤنٹ بنائیں
آ
آ
آ
وضاحت کریں�" :پ کو ایک اکاؤنٹ بنانا ہوگا تاکہ �پ کے دوست �پ کو فیس بک پر تالش کر سکیں۔"
آ
پوچھیں :اگر �پ ٹرینی کو ایک اکاؤنٹ بنانے میں مدد کر سکـےت ہیں اور انہیں پوسٹر پر دیے گۓ مراحل سے گزار سکـےت ہیں۔
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

ﻓﯿﺲ ﺑﮏ
1

3

2

اﮐﺎؤﻧﭧ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

4

6

5

7

.
.
.
.
.
.
.

1اصلی نام درج کریں
2سالگرہ کا انتخاب کریں
3جنس منتخب کریں
4موبائل نمبر درج کریں
آ
5ایک محفوظ پاس ورڈ کا انتخاب کریں جو یاد رکھنا �سان ہو
6سائن اپ مکمل کرنے کے لیۓ ' سائن اپ کریں' پر کلک کریں
7اب فیس بک استعمال کرنے کے لیۓ تیار ےہ

سرگرمی :دوستوں کو شامل کریں
آ
وضاحت کریں�" :پ کو فیس بک پر لوگوں کو دوستوں کے طور پر شامل کرنا ہوگا تاکہ وہ جو
آ
آ
تصویریں اور معلومات پوسٹ کرتے ہیں �پ دیکھ سکیں اور ان کے ساتھ �پنی تصاویر اور خیاالت کا
اشتراک کر سکیں۔"
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

ﻓﯿﺲ ﺑﮏ
1
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دوﺳﺘﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

2

3

ماڈیول  - 6فیس بک

"دوستوں کو شامل کرنے کا طریقہ" پوسٹر دکھائیں
دوستوں کو شامل کریں:
آ
•فیس بک فرینڈز �ئیکن دیکھایں اور بتائیں کہ اسے کہاں تالش کرنا ےہ۔
آ
•ٹرینیز کو "تجاویز" (وہ لوگ جن کو �پ شاید جانےت ہوں) کا استعمال کرتے ہوئے
کم از کم پانچ دوستوں سے رابطہ کرنے کو کہیں
•ٹرینیز کو کم از کم  2مخصوص دوستوں کی تالش کرنے اور انہیں شامل کرنے کو
کہیں
•ٹرینیز کو دوستی کی درخواست بھیجیں اور یہ دیکھایں کے اسے کیسے قبول کیا
جائے (یا انکار کیا جائے)
•واضح کریں کہ اب جب وہ فیس بک استعمال کریں گے تو وہ وہ سب کچھ
دیکھ سکـےت ہیں جو ان کے دوست شیئر کریں گے

ماڈیول  - 6فیس بک
تعارف  /رسائی اور اکاؤنٹ بنانا  /دوستوں اور 'الئکس' کو شامل کرنا  /پوسٹ بنائیں  /حفاظت  /خالصہ

سرگرمی :مشہور شخصیات ،کھیلوں اور خبروں
کے پیجز الئک کریں
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

ﻓﯿﺲ ﺑﮏ
1

2

ﭘﯿﺞ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

3

4

"پیجز کو الئک کرنے کا طریقہ" پوسٹر دکھائیں

آ
ر
ٹیموں کے پیج
کی
کھیلوں
شخصیات،
مشہو
پسندیدہ
اپنی
پ
"�
•وضاحت کریں:
آ
کو الئک کرکے ان کی تازہ ترین خبریں بھی حاصل کر سکـےت آہیں۔ جب �پ کسی
پیج کو “الئک” کرتے ہیں ،تو ان کی پوسٹ کردہ معلومات �پ کے فیس بک میں
الگ ان ہونے پر ظاہر ہوں گی۔"

پیجز الئک کریں:

آ
•تالش کا �ئیکن دیکھائیں اور وضاحت کریں کہ یہ کہاں ےہ
•ٹرینیز سے پوچھیں کہ وہ کون سی مشہور شخصیات ،کھیل یا خبریں پسند کرتے
ہیں اور انہیں تالش کے خانے میں ٹائپ کرنے اور پیج پر جانے کو کہیں
آ
•انہیں الئک کا �ئیکن دکھائیں اور انہیں دکھائیں کہ اسے پیج پر کہاں کلک کرنا
ےہ
آ
•انہیں نیوز فیڈ کا �ئیکن دکھائیں ،ان سے اس پر کلک کرنے کو کہیں اور دیکھیں
کہ ان کا پیج کیسے بدل گیا ےہ۔

چاہیں دوست اور پیجز شامل کرنے دیں۔ وہ
مشورہ :ٹرینیز کو کھوجےن کے لیے وقت دیں۔ انہیں جتےن ذیادہ
آ
جتنا زیادہ اضافہ کریں گے ،فیس بک ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ �پ یہ بھی شیئر کر سکـےت ہیں کہ مقامی
عالقے میں کون سے پیجز سب سے زیادہ مقبول ہیں۔
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ماڈیول  - 6فیس بک
تعارف  /رسائی اور اکاؤنٹ بنانا  /دوستوں اور 'الئکس' کو شامل کرنا  /پوسٹ بنائیں  /حفاظت  /خالصہ

سرگرمی :ایک پوسٹ بنائیں
آ
آ
وضاحت کریں� " :ئیے اب سیکھیں کہ �پ فیس بک پر ذاتی یا کاروباری معلومات کیسے شیئر کر سکـےت ہیں۔"

اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

ﻓﯿﺲ ﺑﮏ

ﭘﻮﺳﭧ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

1

2

3

“پوسٹ بنانے کا طریقہ” پوسٹر دکھائیں

آ
•ٹرینرز کو '�پ کیا سوچ رےہ ہیں؟' کا خانہ دکھائیں اور اس پر کلیک کرنے کو
کہیں
آ
•وضاحت کریں کہ �پ تصویر/ویڈیو بھی شامل کر سکـےت ہیں
•واضح کریں کہ فون سے تصاویر یا ویڈیوز شامل کی جا سکـتی ہیں یا نئی لی جا
سکـتی ہیں
•وضاحت کریں کہ وہ تصویر/ویڈیو میں الفاظ شامل کر سکـےت ہیں یا صرف اسے
اکیےل پوسٹ کر سکـےت ہیں
•وضاحت کریں کہ اگر وہ تصویر یا ویڈیو شامل نہیں کرنا چاہےت ہیں تو وہ صرف
الفاظ سے ایک پوسٹ بنا سکـےت ہیں
•وضاحت کریں کہ وہ جو بھی پوسٹ کر رہیں ہوں ،اس کی سیٹنگ کر کہ یہ
چن سکـےت ہیں کہ وہ یہ پوسٹ کسے دیکھانا چاہےت ہیں یا کس سے چھپانا چاہےت
ہیں

ذاتی استعمال
ٹرینیز سے بات کریں کہ وہ فیس بک پر کیا اشتراک کرنا پسند کریں گے۔
اپےن آ
ر
آجو کچھ �پ فیس بک پر پوسٹ کرتے ہیں اسے شیئر کریں۔ انہیں اپنی کچھ پوسٹس دکھائیں او انہیں بتائیں کہ
�پ نے انہیں کیوں شیئر کیا ےہ۔
آ
•پوچھیں�" :پ اپےن دوستوں اور خاندان کے ساتھ کیا اشتراک کرنا چاہیں گے؟"
آ
•پوچھیں�" :پ اپےن کاروبار کی مدد کے لیے کیا پوسٹ کر سکـےت ہیں؟"
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ماڈیول  - 6فیس بک
تعارف  /رسائی اور اکاؤنٹ بنانا  /دوستوں اور 'الئکس' کو شامل کرنا  /پوسٹ بنائیں  /حفاظت  /خالصہ

حفاظت

آ
آ
وضاحت کریں" :دنیا کی طرح� ،پ فیس بک پر یہ انتخاب کر سکـےت ہیں کہ �پ کس کے ساتھ بات چیت کرنا
چاہےت ہیں اور کس کے ساتھ نہیں کرنا چاہےت۔"
آ
آ
وضاحت کریں�" :پ آنے پروفائل تصویر کے آ طور پر جو تصویر منتخب کی ےہ وہ تمام فیس بک صارفین کو نظر �ئے
گی۔ اس سے لوگوں کو �پ کو ڈھونڈنے اور �پ کو فیس بک پر ایک دوست کے طور پر شامل کرنے میں مدد ملتی
ےہ۔"
آ
آ
پوچھیں" :کیا �پ یہ منتخب کرنا چاہےت ہیں کہ �پ کی پوسٹس کون دیکھے؟"
ظاہر کریں کہ پوسٹ کرتے وقت سامعین کو کیسے منتخب کیا جائے اور رازداری کی ترتیب کو بعد میں کیسے تبدیل
کیا جائے۔
آ
وضاحت کریں�" :پ ایک پوسٹ کو عوام (فیس بک استعمال کرنے والے ہر فرد) یا صرف اپےن دوستوں کو دکھا
سکـےت ہیں۔"
ٹرینیز کو بتائیں کہ وہ اضافی رازداری کے کنٹرول تک رسائی حاصل کر سکـےت ہیں۔ انہیں پرائیویسی شارٹ کٹ
دکھائیں جہاں وہ دیکھ سکـےت ہیں کہ کون ان کا پروفائل دیکھ سکـتا ےہ ،کون ان سے دوستی کی درخواستوں کے
ساتھ رابطہ کر سکـتا ےہ ،اور کسی ایسے شخص کو کیسے روکا جائے جو انہیں پریشان کر رہا ہو۔
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ماڈیول  - 6فیس بک
تعارف  /رسائی اور اکاؤنٹ بنانا  /دوستوں اور 'الئکس' کو شامل کرنا  /پوسٹ بنائیں  /حفاظت  /خالصہ

خالصہ

آ
فیس بک �ئیکن کھیل کھیلیں

آ
•ایک وقت میں ایک فیس بک �ئیکن دیکھائیں
•پوچھیں" :یہ فون پر کہاں ےہ اور یہ کیا ےہ؟"
آ
•اگر ٹرینیز کو مدد کی ضرورت ےہ تو انہیں بتائیں کہ ہر �ئیکن کیا ےہ
صحیح جوابات کے لےئ چھوٹے انعامات (جیسے مٹھائیاں) دیں اور بعد میں دیوار
• آ
پر �ئیکن چپکا دیں تاکہ ٹرینیز کو یاد رےہ کہ وہ کیا ےہ۔

مشورہ :ٹرینیز کو فیس بک کے ساتھ خود کھیلےن دیں ،پوسٹس بنائیں ،تصاویر شیئر کریں ،پیجز تالش
کریں اور دوستوں کو شامل کریں۔ فیس بک کی تالش کے دوران انہیں سواالت پوچھےن کی ترغیب دیں۔

فیس بک کا خالصہ

اپےن ٹرینیز سے تبادلہ خیال کریں کہ انہوں نے فیس بک استعمال کرنے کے بارے میں کیا سیکھا ےہ
آ
•"�پ نے فیس بک استعمال کرنے کے بارے میں کیا سیکھا ےہ؟"
آ
آ
•"�پ اپنی زندگی میں فیس بک کس چیز کے لےئ استعمال کرنا چاہےت ہیں؟ �پ سب سے زیادہ کیا چیز استعمال
کرنے میں دلچسپـی رکھےت اور پرجوش ہیں؟"
آ
•"�پ کی اگلی پوسٹ کیا ہوگی؟"
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آ
فیسالئنبکحفاظت
ماڈیول � - 67ن
سیکھےن کے مقاصد
آ
•ٹرینیز کو �ن الئن حفاظت کی بنیادی سمجھ ےہ۔
آ
•ٹرینیز سمجھےت ہیں کہ �ن الئن حفاظت کی بچوں کے لیے اہم مضمرات ہیں۔

45-60
وقت کا دورانیہ
 45-60منٹ

آ
وہ چیزیں جس کی �پ کو ضرورت ہوگی
سمارٹ فون یا کائی او ایس
ہینڈ سیٹ

حفاظتی پوسٹرز

حفاظتی تجاویز

ایکـٹو ایئر ٹائم رسائی (موبائل
)سم یا وائی فائی

چھوٹے انعامات
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آ
فیسالئنبکحفاظت
ماڈیول � - 67ن

آ
بکحفاظت
فیسالئن
ماڈیول � - 76ن
تعارف  /غیر مطلوبہ رابطے سے نمٹنا  /نامناسب مواد
پیرنٹل کنٹرول  /قابل اعتماد معلومات  /مواد کی رپورٹنگ  /خالصہ

حفاظت متعارف کروائیں
حفاظت کیا ےہ اور اس کی اہمیت کیوں ےہ اس کی مختصر
وضاحت کریں
وضاحت کریں:
آ
"بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جن کے لیے �پ انٹرنیٹ استعمال کر سکـےت ہیں،
لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ےہ کہ دنیا بھر میں کوئی بھی انٹرنیٹ استعمال کر سکـتا
ےہ۔ اس کے ساتھ حقیقی زندگی کی عوامی جگہ (جیسے بازار کی جگہ) کی طرح برتاؤ
کرنا اور محفوظ رہنا ضروری ےہ۔"
"انٹرنیٹ استعمال کرتے وقت محفوظ آرہےن کے بہت سے طریقے ہیں۔ تمام فونز اور
‘سیٹنگز’ ہوتی ہیں جنہیں �پ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تبدیل کر
ایپس میں آ
سکـےت ہیں کہ �پ محفوظ ہیں!"

فوائد کو ُاجاگر کریں!

آ
اپنی کہانی بتائیں کہ �پ (ٹرینر) آانٹرنیٹ استعمال کرتے وقت
کیسے محفوظ رےہ ہیں۔ اس میں �پ کے دوستوں اور خاندان کی
مثالیں بھی شامل ہو سکـتی ہیں۔

کچھ مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:
•واٹس ایپ پر نامعلوم نمبروں کو بالک کرنا اگر وہ خطرناک یا
بدنیتی پر مبنی معلوم ہو
•یوٹیوب پر غیر موزوں ویڈیو تالش کرنے پر ‘بیک’ بٹن کا
استعمال کرنا
آ
•فیس بک میں پرائیویسی سیٹنگز کو تبدیل کرنا تاکہ �پ کا
پروفائل صرف 'دوستوں' تک قابل رسائی ہو
آ
(فون) پر ایک پن/پاس کوڈ رکھنا تاکہ اگر یہ چوری ہو
لے
�
•اپےن
آ
جائے آ تو لوگ �پ کے فون تک رسائی حاصل نہ کر سکیں۔
فون �پریٹنگ سسٹم میں رازداری کی ترتیبات کو تبدیل کرنا
(جیسے اینڈرائیڈ یا کائی او ایس)
•دھوکہ دہی سے بچےن کے لیے اپےن موبائل منی پن کو محفوظ
رکھنا
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آ
فیسالئنبکحفاظت
ماڈیول � - 67ن

حفاظت کو متعلقہ بنائیں
ٹرینیز سے بات کریں کہ انٹرنیٹ
استعمال کرتے وقت محفوظ رہنا کـتنا
اہم ےہ:
پوچھیں
آ
•"انٹرنیٹ پر �پ کو کون سی اہم
چیزیں پسند ہیں (یا کرنا چاہےت
ہیں)؟" ان کی دلچسپیوں کی بنیاد
پر انہیں کچھ تجاویز دیں۔
آ
•"کیا ایسی چیزیں ہیں آجو �پ کو
پریشان کرتی ہیں جب �پ انٹرنیٹ
استعمال کرتے ہیں؟" ٹرینر یہ
سمجھےن میں مدد کرے گا کہ وہ ان
وسعتوں میں کیسے محفوظ رہ
سکـےت ہیں۔

آ
فیسالئنبکحفاظت
ماڈیول � - 67ن
تعارف  /غیر مطلوبہ رابطے سے نمٹنا  /نامناسب مواد
پیرنٹل کنٹرول  /قابل اعتماد معلومات  /مواد کی رپورٹنگ  /خالصہ

غیر مطلوبہ رابطے سے نمٹنا
وضاحت کریں:
آ
آ
•"انٹرنیٹ �پ کو اپےن دوستوں اور خاندان والوں کو آپیغامات بھیجےن میں مدد کرتا ےہ۔ �پ دنیا کے دوسری طرف
کے لوگوں آکو بھی پیغامات بھیج سکـےت ہیں جن سے � آپ پہےل کھبی نہیں مےل! تاہم ،اس کا مطلب یہ ےہ کہ بعض
اوقات لوگ �پ کو ایسے پیغامات بھیج سکـےت ہیں جو �پ وصول نہیں کرنا چاہےت۔"
•"بچوں کو پیغام رسانی کی خدمات (جیسے واٹس ایپ) استعمال کرتے وقت خود کو محفوظ رکھےن کا طریقہ آ
سکھانا بہت اہم ےہ۔ اگر بچے انٹرنیٹ استعمال کر رےہ ہیں تو لوگ انہیں برے پیغامات بھیج سکـےت ہیں۔ �پ
انہیں ان کی معلومات کو نجی رکھےن اور ناپسندیدہ رابطے کو روکےن کا طریقہ سکھا کر ان کی حفاظت میں مدد
کر سکـےت ہیں۔"
آ
•"�پ اپےن فون یا انٹرنیٹ پر موصول ہونے والے کسی بھی ناپسندیدہ پیغام کو روک سکـےت ہیں"
ٹرینی سے پوچھیں کہ انٹرنیٹ استعمال کرتے وقت ان کا دوسرے لوگوں کو پیغامات بھیجےن کا بنیادی طریقہ کیا
ےہ۔
پوسٹر یا ان کے فون پر درج مراحل کا استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل پروگراموں میں ناپسندیدہ پیغامات کو بالک
کرنے کا طریقہ دکھائیں :واٹس ایپ ،جی میل اور فیس بک۔

واٹس ایپ ،جی میل اور فیس بک
پر بالک کرنے کے لےی پوسٹرز
دکھائیں۔

ﺟﯽ ﻤﯿﻞ ﭘﺮ 'ﺑﻼک' ﮐﯿﺴﮯ ﮐﺮﯾﮟ
1

2

ﻓﯿﺲ ﺑﮏ ﭘﺮ 'ﺑﻼک' ﮐﯿﺴﮯ ﮐﺮﯾﮟ

3

3

1

2

واﭨﺲ اﯾﭗ

’ﺑﻼک‘ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

1
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2

3

4

ﻤﺰیﺪ

ﺑﻼک ﮐﺮﯾﮟ

ﺑﻼک ﮐﺮﯾﮟ

آ
بکحفاظت
فیسالئن
ماڈیول � - 76ن
تعارف  /غیر مطلوبہ رابطے سے نمٹنا  /نامناسب مواد
پیرنٹل کنٹرول  /قابل اعتماد معلومات  /مواد کی رپورٹنگ  /خالصہ
وضاحت کریں:
آ
آ
آ
پ کی 'پوسٹ' کون دیکھتا ےہ۔ اگر �پ صرف
�
پر
میڈیا
سوشل
کہ
ہیں
ـےت
ک
س
کر
اقدامات
ایسے
تو
چاہیں
پ
"�
•
آ
آ
یہ چاہےت ہیں کہ �پ کے قریبی دوست یا خاندان کچھ دیکھیں تو �پ دوسرے لوگوں کو دیکھےن سے محدود کر
سکـےت ہیں۔"
آ
آ
•"یاد رکھیں کہ انٹرنیٹ ایک عوامی جگہ ےہ اور �پ ہمیشہ یہ کنٹرول آنہیں کر سکـےت کہ ایک بار جب �پ
انٹرنیٹ پر آمواد کا اشتراک کر لیےت ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ےہ۔ �پ کو صرف وہ چیزیں پوسٹ کرنی
چاہئیں جو �پ دوسرے لوگوں کو دیکھانا چاہےت ہیں۔"
•"اپےن بچوں کو یاد دالئیں کہ اگر وہ نہیں چاہےت کہ ان کی استاد یا دادی کچھ دیکھیں ،تو انہیں اسے پوسٹ
کرنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے!"
آ
مشورہ� :پ صفحہ 114ت پر فیس بک ماڈیول کو دیکھ کر ٹرینیز کو فیس بک پر رازداری کی ترتیبات تبدیل
کرنے میں مدد کرسکـےت ہیں.

نامناسب مواد

آ
آ
وضاحت کریں" :انٹرنیٹ بہت مفید اور دلچسپ ےہ اور بہت سے طریقوں سے �پ کی مدد کر سکـتا ےہ۔ �پ کو
محتاط رہنا چاہیے  -کیونکہ کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکـتا ےہ یا تصاویر یا ویڈیوز شامل کر سکـتا ےہ ،اس کا مطلب
ےہ کہ انٹرنیٹ پر بعض اوقات بری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔"
آ
آ
آ
آ
"جب �پ انٹرنیٹ استعمال کر رےہ ہیں تو �پ کو اور �پ کے خاندان کو محفوظ رکھےن کے طریقے موجود ہیں۔ �پ
اپےن آفون پر جو کچھ دیکھےت ہیں اسے کنٹرول کر سکـےت ہیں اور اس بات کو یقینی بنا سکـےت ہیں کہ دوسرے لوگ
جو �پ کا فون استعمال کرتے ہیں  -بشمول بچے  -محفوظ ہیں۔"
آ
آ
وضاحت کریں" :اب ہم یہ جانیں گے کہ �پ ان مختلف ویب سائـٹس کو کیسے دیکھ سکـےت ہیں جنہیں �پ پہےل
گوگل کروم پر دیکھ چکے ہیں۔"
آ
“جب بھی �پ کسی ویب سائٹ پر جائیں گے تو آگوگل کروم اس کا ریکارڈ رکھے گا – یہ ایسا ےہ آجیسے فون ایک
بڑی کـتاب میں سب کچھ لکھ رہا ہو۔ اگر کوئی �پ کا فون استعمال کرتا ےہ  -مثال کے طور پر �پ کے بچے  -یہ بھی
ریکارڈ کرے گا کہ وہ کن ویب پیجز کو دیکھےت ہیں۔
ﮐﺮوم ﻤﯿﮟ 'ﺗﻼش ﮐﯽ ﺳﺮﮔﺰﺷﺖ' ﺗﮏ
رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ
1

2

3

کروم پر تالش کی سرگزشت تک رسائی حاصل کرنے واال پوسٹر
دکھائیں

اس بات کا مظاہرہ کریں کہ ٹرینیز پوسٹر یا ان کے فون (فونز) کا استعمال کرتے ہوئے
کروم پر دیکھی گـئی تمام ویب سائـٹس کی 'تالش کی سرگزشت' کو کیسے دیکھ سکـےت
ہیں۔ انہیں دکھائیں کہ اگر وہ چاہےت ہیں تو وہ سرگزشت کو کیسے ‘تالش’ کر سکـےت
ہیں یا 'مٹا' سکـےت ہیں۔
آ
آ
آ
وضاحت کریں" :اگر �پ اپےن خاندان آکے ساتھ فون کا اشتراک کر رےہ ہیں تو �پ سیف سرچ کو �ن کرنا چاہیں
گے۔ اس کا مطلب ےہ کہ گوگل کروم �پ کو ایسی ویب سائـٹس دکھائے گا جو پورے خاندان کے لیے موزوں ہیں۔
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پےلسٹور پیرنٹل کنٹرول
وضاحت کریں:
•"انٹرنیٹ میں ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ عام زندگی کی طرح ،انٹرنیٹ پر کچھ
چیزیں بچوں کے لیے اچھی نہیں ہوتیں۔"
آ
آ
آ
•"اگر ایسے بچے ہیں جو �پ کا فون استعمال کرتے ہیں ،تو �پ کچھ �سان چیزیں کر سکـےت ہیں تاکہ وہ اچھی
چیزیں دیکھیں۔"
گوگل پےل اسٹور پر 'پیرنٹل کنٹرولز' قائم کرنے کا طریقہ دکھائیں۔
�� ﺳﭩﻮر ﭘﺮ ﭘﯿﺮﻧﭩﻞ ﮐﻨﭩﺮوﻠﺰ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﺎ
1

2

3

4

5

6

"پےل اسٹور میں پیرنٹل کنٹرول قائم کرنا" پوسٹر دکھائیں
وضاحت کریں :کہ 'پیرنٹل کنٹرولز' کا مطلب ےہ کہ بچے ایسے ایپس یا گیمز ڈاؤن لوڈ
نہیں کر سکیں گے جو بالغوں کے لیے ہیں۔ وہ پےل اسٹور میں صرف وہی ویڈیوز اور
موسیقی تالش کریں گے جو بچوں کے لیے اچھی ہوں گی۔

مشورہ :اینڈروئیڈ سیٹ اپ کرنا ممکن ےہ تاکہ والدین بچوں کے فون پر کیا ےہ اسے کنٹرول کر سکیں .ٹرینیز
کو وضاحت کریں کہ اگر وہ اس میں دلچسپـی رکھےت ہیں تو یہ ممکن ےہ۔
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قابل اعتماد معلومات
وضاحت کریں" :انٹرنیٹ پر بےشمار خبریں ،تصویریں ،ویڈیوز اور موسیقی ہیں  -جو کبھی ختم نہیں ہوں گی!
تاہم ،یہ یاد رکھنا ضروری ےہ کہ انٹرنیٹ پر موجود ہر چیز پر بھروسہ نہیں کیا جا سکـتا۔"
آ
جگہ ےہ  -جیسے ایک باز آار  -اور اسی طرح عمل کرنا ضروری ےہ۔ �پ ہر اس چیز پر بھروسہ
"انٹرنیٹ ایک عوامی آ
نہیں کر سکـےت جو لوگ �پ کو بتاتے ہیں یا جو �پ دیکھےت ہیں۔"
آ
آ
"اگر آ �پ کے بچے ہیں تو یاد رکھیں کہ انہیں یہ سمجھےن کے لیے �پ کی مدد کی ضرورت ہوگی کہ کیا اچھا ےہ اور کیا
برا۔ �پ انہیں سمجھانے میں مدد کر سکـےت ہیں۔"
eslaF
ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت
ﻏﻟﻂnoitam
rofnI
ﻤﺤﺘﺎطرہﯿﮟ

اﻧﭩﺮﻧیﭧ ﭘﺮ ہﺮ ﭼیﺰ ویﺳی ﻧﮩیﮟ � ﺠیﺳﮯ وە دﮐﮭﺘی
�۔

ٓ
اﮔﺮ اپ ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﮩﯿﮟ � ،ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺳﮯ
ٓ
ﭘﻮﭼﮭﯿﮟ ﺟﺲ ﭘﺮ اپ ﺑﮭﺮوﺳﮧ ﮐﺮﺗﮯ ہﯿﮟ

ﻠﻮگ ﮐﺳی ویﺐ ﺴﺎﺋﭧ یﺎ ایﭗ ﮐﮯ ﺠﻌﻟی ورژن ٓﺑﻨﺎ
اﭼﮭی ﮐﻣﭙﻨی )ﺠیﺳﮯ اپ ﮐی
ﺴﮑـ� ہیﮟ ﺗﺎﮐﮧ اﺴﮯ ایﮏ ٓ
ﻓﻮن ﮐﻣﭙﻨی( یﺎ ﺗﻨﻈیﻢ )ﺠیﺳﮯ اپ ﮐی ﺣﮑﻮﻤﺖ( ﮐی
ﻃﺮح دﮐﮭﺎیﺎ ﺠﺎ ﺴﮑﮯ۔

ﺳﻮ�ﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ دوﺳﺮے
ﻠﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺷﯿﺌﺮ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ

ﻠﻮگ ﺑﻌﺾ اوﻘﺎت اﻧﭩﺮﻧیﭧ ﭘﺮ ﻏﻟﻂ ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت ڈاﻠ�
ہیﮟ )ﺠیﺳﮯ واﭨﺲ ایﭗ یﺎ ﻓیﺲ ﺑﮏ(۔

دوﺳﺮیﺳﺎﺋﭩﯿﮟ
ﭼﯿﮏ ﮐﺮﯾﮟ

ٓ
ٓ
اﮔﺮ اپ اﻧﭩﺮﻧیﭧ ﭘﺮ ﮐﭽﮫ ﺧﺒﺮیﮟ ﺴﻨ� ہیﮟ ،ﺗﻮ اپ ﮐﻮ
دیﮕﺮ ﺴﺎﺋـﭩﺲ ﭘﺮ ﭼیﮏ ﮐﺮﮐﮯ اس ﮐی ﺠﺎﻧﭻ ﮐﺮﻧی
ﭼﺎہ�ﮯ ; ﺠیﺳﮯ ﺑی ﺑی ﺴی ﺠیﺳی ﻤﻌﺘﺒﺮ ﻧیﻮز ﺴﺎﺋـﭩﺲ۔

رﭘﻮرٹ ﮐﺮﯾﮟ

ٓ
ٓ
اﮔﺮ اپ ﮐﻮ ﻠﮕـﺘﺎ � ﮐﮧ اپ ﺠﻮٓ ﮐﭽﮫ دیﮑﮫ ر� ہیﮟ
وە ﺧﻄﺮﻧﺎک یﺎ ﺧﺮاب � ،ﺗﻮ اپ اس ﮐﻮ ’رﭘﻮرٹ‘ ﮐﺮ
ﺴﮑـ� ہیﮟ ﺗﺎﮐﮧ ﮐﻣﭙﻨی )ﺠیﺳﮯ یﻮﭨیﻮب( ﮐﻮ ﻤﻌﻟﻮم
ہﻮ ﮐﮧ ﮐﻮﺋی ﻤﺳﺌﻟﮧ �۔

آ
اپےن ٹرینیز کو �ن الئن غلط معلومات کو پہچانیں کے لےی 5
اہم نکات کی وضاحت کرنے واال پوسٹر دیں۔
.
.

.
.
.

1انٹرنیٹ پر ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسے وہ دکھائی دیتی ےہ۔ محتاط رہیں!
ویب سائٹ یا ایپ کے جعلی ورژن بنا ً آسکـےت ہیں تاکہ اسے اچھی
2لوگ کسی آ
کمپنی (جیسے �پ آکی فون کمپنی) یا تنظیم (مثال �پ کی حکومت) کی آطرح
دکھائی دے۔ اگر �پ کو یقین نہیں ےہ ،تو کسی سے پوچھیں جس پر �پ بھروسہ
کرتے ہیں!
3لوگ بعض اوقات انٹرنیٹ پر غلط معلومات ڈال دیےت ہیں (جیسے واٹس ایپ یا
فیس بک)۔ سوچے سمجھے بغیر کسی چیز کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر نہ
کریں!
آ
آ
4اگر �پ انٹرنیٹ پر کچھ خبریں ًسنےت ہیں ،تو �پ کو اسے دوسری سائـٹوں پر بھی
چیک کر کے دیکھنا چاہیں (مثال معتبر نیوز سائـٹس جیسے ،بی بی سی)
آ
آ
 5آاگر �پ کو لگـتا ےہ کہ �پ جو کچھ دیکھ رےہ ہیں وہ خطرناک یا خراب ےہ ،تو
�پ اس کو ‘رپورٹ’ کر سکـےت ہیں تاکہ کمپنی (جیسے یوٹیوب) کو معلوم ہو کہ
کوئی مسئلہ ےہ۔

اپےن ٹرینیز سے بات کریں کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے ان تجاویز کا کیا مطلب ےہ۔
آ
آ
�پ کے تجربے کی بنیاد پر �پ کے ٹرینیز کے لیے متعلقہ مثالیں استعمال کر کے تجاویز دیں۔ مثال کے طور پر،
والدین اس بارے میں زیادہ فکر مند ہو سکـےت ہیں کہ اپےن بچوں کو غلط معلومات سے بچےن میں کس طرح
مدد کریں۔
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یوٹیوب یا فیس بک پر مواد کی رپورٹنگ

آ
آ
آ
خطرناک ےہ،
لےئ
کے
خاندان
کے
پ
�
یا
لےئ
کے
پ
�
چیز
کوئی
پر
نیٹ
ر
انٹ
کہ
ہیں
سمجھےت
پ
�
آوضاحت کریں" :اگر
آ
�پ اسے فیس بک یا یوٹیوب یا دیگر انٹرنیٹ سروسز کو 'رپورٹ' کر سکـےت ہیں۔ اس کا مطلب ےہ کہ �پ انہیں بتا
رےہ ہیں کہ کچھ برا ےہ اور انہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ےہ۔"
آ
وضاحت کریں�" :پ کسی ایسی چیز کو رپورٹ کرنا چاہیں گے جو پرتشدد ےہ ،اس میں دہشت گردی شامل ہو،
اس سے کسی کو خطرہ الحق ہو  -خاص طور پر بچوں کو  -اور یا یہ بہت جنسی ہو۔"
پوچھیں :اگر وہ یوٹیوب یا فیس بک پر کسی چیز کی 'رپورٹ' کرنا سیکھنا چاہےت ہیں۔
مظاہرہ کریں کہ پوسٹر پر دیے گـےئ اقدامات کا استعمال کرتے ہوئے یوٹیوب یا فیس بک پر مواد کی رپورٹ کیسے
دی جائے۔

یوٹیوب یا فیس بک پر مواد
کی رپورٹنگ کے لےی پوسٹر
دکھائیں
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ﯾﻮﭨﯿﻮب ﭘﺮ وﯾﮉﯾﻮ ﮐﯽ اﻃﻼع دﯾﻨﺎ
1

2

3

ﻓﯿﺲ ﺑﮏ ﭘﺮ ﭘﯿﺞ ﮐﯽ رﭘﻮرﭨﻨﮓ ﮐﺮﻧﺎ
1

2

3

آ
بکحفاظت
فیسالئن
ماڈیول � - 76ن
تعارف  /غیر مطلوبہ رابطے سے نمٹنا  /نامناسب مواد
پیرنٹل کنٹرول  /قابل اعتماد معلومات  /مواد کی رپورٹنگ  /خالصہ

حفاظت پر خالصہ
اس سیشن کے دوران اپےن ٹرینیز سے تبادلہ خیال کریں کہ انہوں نے حفاظت کے بارے میں کیا سیکھا ےہ۔
آ
"انٹرنیٹ استعمال کرتے وقت �پ نے حفاظت کے بارے میں کیا سیکھا ےہ؟"
•اگر ضرورت ہو تو فوری طور پر :پیغام رسانی کے پلیٹ فارم پر لوگوں کو 'بالک کرنا' ،نامناسب مواد سے نمٹنا،
یہ جاننا کہ انٹرنیٹ پر کس چیز پر بھروسہ کرنا ےہ۔
آ
آ
•"�پ اپنی زندگی میں گوگل کس چیز کے لےئ استعمال کرنا چاہےت ہیں؟ �پ سب سے زیادہ کیا چیز استعمال
کرنے میں دلچسپـی رکھےت اور پرجوش ہیں؟"
•کلیدی اسباق پر دوبارہ خالصہ
آ
•پوچھیں" :کیا �پ کو اب بھی انٹرنیٹ استعمال کرتے وقت محفوظ رہےن کے بارے میں کوئی خدشات ہیں؟"
•خاص دلچسپـی رکھےن والوں کے لیے مزید جدید خیاالت تجویز کیے گـےئ ہیں۔
مشورہ :اگر مناسب ہو تو ،ایک کوئز کے طور پر خالصہ کریں اور کھیلےن کے لیے ٹرینیز کو انعامات ً
(مثال
مٹھائیاں) دیں۔

اگلی سطح

آ
آ
اگر �پ سیشن کے اختتام پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر بھی �پ کے پاس اضافی وقت ےہ:
آ
پوچھیں" :کیا �پ کے پاس حفاظت کے بارے میں مزید سواالت ہیں؟"
آ
پوچھیں�" :پ موبائل انٹرنیٹ پر محفوظ رہےن کے بارے میں اور کیا جاننا چاہیں گے؟"
آ
آ
�پ یا ٹرینی کی دلچسپـی کے لحاظ سے ،زیر بحث �نے کے ممکنہ شعبے ،مندرجہ ذیل ہیں:
آ
•�پ کے مقامی عالقے میں عام مالی گھوٹالے
ً آ
آ
(مثال 'تاال' �ئیکن)
•یہ سمجھنا اور سیکھنا کہ �یا کوئی ویب سائٹ قابل بھروسہ ےہ
•کمپیوٹر یا میموری سٹک سے ایپس ،میوزک یا ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرنا کیوں خطرناک ہو سکـتا ےہ۔
آ
•اگر کوئی کمپیوٹر یا کوئی فون جس پر �پ کا گوگل اکاؤنٹ ہو چوری ہو جائے تو اسے کیسے ڈیلیٹ کریں۔
•'وائرس' کیا ےہ؟ اپےن فون یا کمپیوٹر سے 'وائرس' کو ہٹانے کے لیے اینٹی وائرس سافٹ ویئر کا استعمال۔
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موبائلبکمنی
ماڈیول  -- 68فیس
سیکھےن کے مقاصد
•ٹرینرز سمجھےت ہیں کہ موبائل منی کیا ےہ
•وہ موبائل منی کے بارے میں پرجوش اور ُپر امید ہیں اور سمجھےت ہیں کہ ان کی
زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اسے استعمال کرنے کے کـئی طریقے ہیں
•ٹرینی اس قابل ہیں کہ :موبائل منی کے لیے رجسٹریشن کے عمل کو سمجھیں؛
کسی دوست یا گھر والوں کو رقم کیسے بھیجیں اور بل ادا کریں اور موبائل منی
استعمال کرنے کے بنیادی حفاظتی مضمرات کو سمجھیں

آ
وہ چیزیں جس کی �پ
کو ضرورت ہوگی:

45-60
وقت کا دورانیہ
 45-60منٹ

موبائل منی متعارف کروائیں
موبائل منی کی مختصر
وضاحت دیں

موبائل فون
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وضاحت کریں:
آ
•"موبائل آ منی اکاؤنٹ �پ کے فون پر بٹوے کی طرح ےہ۔ موبائل
منی سے �پ لوگوں کو پیسے بھیج اور وصول کر سکـےت ہیں ،اور
بغیر بینک اکاؤنٹ کے آصرف اپےن فون کا استعمال کرتے ہوئے
ادائیگی کر سکـےت ہیں! �پ بہت سی دوسری چیزیں بھی کر سکـےت
ہیں جیسے اپےن بلوں کی ادائیگی ،اور پیسہ بچانا یا ادھار لینا۔"
آ
• آ"نقدی کے برعکس اگر �پ چیزوں کی ادائیگی کرنا چاہےت ہیں تو
�پ کو پیسے ساتھ لے آجانے کی ضرورت نہیں ےہ۔ اس کا مطلب ےہ
کہ یہ زیادہ محفوظ اور �سان ےہ۔"
آ
آ
آ
•"�پ کے موبائل �پریٹر پر منحصر ےہ� ،پ موبائل منی کے ساتھ
بہت سی چیزیں کر سکـےت ہیں آجیسے :لوگوں کو پیسے بھیجنا اور
وصول کرنا ،اپےن بل ادا کرنا ،یا �سانی سے بچت کرنا اور ادھار
لینا۔"

موبائلبکمنی
ماڈیول -- 86فیس
تعارف  /رجسٹریشن  /ٹرانسفر بھیجنا  /بل کی ادائیگی  /حفاظت

موبائل منی متعارف کروائیں

فوائد کو ُاجاگر کریں!
آ
آ
آ
اپنی کہانیآ بتائیں کہ موبائل منی� ،پ (ٹرینر)� ،پ کے دوستوں اور اہل خانہ کے لےئ کس طرح فائدہ مند ےہ۔ �پ
کے موبائل �پریٹر پر منحصر ےہ ،کچھ مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:
•ان خاندان والوں کو پیسے بھیجنا جو بہت دور رہےت ہیں۔
•مقامی مارکیٹ میں کاروبار یا تاجروں کو ادائیگی کرنے کے لیے موبائل منی کا استعمال کرنا (اس کے لیے نقد رقم
لے جانے کی ضرورت نہیں ےہ)
•یوٹیلیٹی بل یا اسکول کی فیس فوری طور پر ادا کرنا
•ملک سے باہر لوگوں کو رقم بھیجنا اور وصول کرنا
•کسی کاروبار کو سامان اور خدمات کی ادائیگی کرنا
•اپنی بچت پر منافع کمانا
•ادھار لینا
اپےن ٹرینیز کے لےی موبائل منی کو متعلقہ بنائیں
اپےن ٹرینیز کے ساتھ تبادلہ خیال کریں کہ موبائل منی ان کی اپنی زندگی میں کس طرح فائدہ مند ہو سکـتا ےہ:
پوچھیں:
آ
•"�پ اپنی زندگی میں موبائل منی کس کام کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے؟" اگر یہ نہیں جانےت تو انہیں
کچھ تجاویز دیں۔
آ
•"�پ موبائل منی کے بارے میں جانےن کے لےئ کس چیز میں سب سے زیادہ دلچسپـی رکھےت ہیں اور پرجوش
ہیں؟"
ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨﯽ ﮐﯿﺎ �؟

ٓ
ﯾﮧ اپ ﮐﮯ ﻓﻮن ﭘﺮ ﺑﭩﻮے ﮐﮯ
ﻤﺎﻧﻨﺪ �۔

ٓ
ٓ
اپ ﮐﮯ اﯾﺠﻨﭧ ﮐﮯ ﭘﺎس اپ ﮐﮯ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ
ﻤﻨﯽ اﮐﺎؤﻧﭧ ﺳﮯ ﻧﻘﺪ رﻗﻢ ﺟﻣﻊ اور ﻧﮑﺎﻠﯽ
ﺟﺎ ﺳﮑـﺘﯽ �۔

ٓ
اپ دوﺳﺮے ﻠﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﭘﯿﺴﮯ
ﺑﮭﯿﺞ ﺳﮑـ� ہﯿﮟ ،ﺑﻞ ادا ﮐﺮ
ﺳﮑـ� ہﯿﮟ ،ﺳﺎﻤﺎن ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ
ﮐﺮ ﺳﮑـ� ہﯿﮟ۔

ٓ
اپ ﮐﺎ ﭘﻦ ٓﻧﻣﺒﺮ وە ﻃﺮﯾﻘﮧ �
ﺟﺲ ﺳﮯ اپ اﭘﻨﺎ اﮐﺎؤﻧﭧ
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮ ﺳﮑـ� ہﯿﮟ۔

"موبائل منی کیا ےہ" پوسٹر دکھائیں
.
.
.
.
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آ
1موبائل منی اکاؤنٹ ایسا ےہ جیسے �پ کے فون پر ایک بٹوہ ہو۔
آ
آ
�2پ موبائل منی ایجنٹ کو نقد آرقم دے سکـےت ہیں اور یہ �پ کے موبائل منی
اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا۔ �پ اس ایجنٹ کے ذریعے اپےن موبائل منی اکاؤنٹ
سے نقد رقم نکال بھی سکـےت ہیں۔
آ
�3پ دوسرے لوگوں کو پیسے بھیج سکـےت ہیں ،بل ادا کر سکـےت ہیں ،سامان کی
ادائیگی کر سکـےت ہیں۔
آ
آ
آ
�4پ کا پن نمبر �پ کا خاص نمبر ےہ جس کے ذریعے �پ اپنا اکاؤنٹ استعمال کر
سکـےت ہیں۔

موبائلبکمنی
ماڈیول  -- 68فیس
تعارف  /رجسٹریشن  /ٹرانسفر بھیجنا  /بل کی ادائیگی  /حفاظت

رجسٹریشن
آ
آ
وضاحت کریں" :موبائل منی کا استعمال کرنے کے لیے �پ کو اپےن موبائل �پریٹر کے پاس ایک موبائل منی 'اکاؤنٹ'
کرنے یا ایس ایم
کی ضرورت ہوگی۔ سم کارڈ واال ہر بالغ موبائل منی اکاؤنٹ کے لیے رجسٹر کر سکـتا ےہ۔ یہ کال آ
ایس بھیجےن کے لیے اکاؤنٹ کھولےن کے طریقے کی طرح ےہ۔ موبائل منی اکاؤنٹ رجسٹر کرنے کے لیے �پ کو موبائل
منی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہوگی۔"
آ
آ
شخص ےہ۔ وہ �پ کو اپےن اکاؤنٹ میں نقد رقم جمع
اہم
بہت
ایک
ایجنٹ
منی
موبائل
کا
پ
"�
وضاحت کریں:
آ
آ
ر
و
کرنے میں مدد کرتے آہیں ،او ساتھ ہی جب �پ کو ضر رت ہو �پ کے آاکاؤنٹ سے نقد رقم نکالےن میں مدد کرتے
ہیں۔ بعض اوقات� ،پ ان سے آایئر ٹائم اور ڈیٹا خرید سکـےت ہیںآ لیکن �پ ان کے ساتھ اپنا موبائل منی اکاؤنٹ
بھی ترتیب دے سکـےت ہیں۔ اگر �پ کے کوئی سواالت ہیں تو وہ �پ کی مدد بھی کر سکیں گے۔"

ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨﯽ اﮐﺎؤﻧﭧ ﮐﯽ رﺟﺴﭩﺮﯾﺸﻦ

"موبائل منی اکاؤنٹ کے لےی رجسٹریشن" پوسٹر دکھائیں
.

ٓ
ٓ
اﯾﮏ ﺳﻢ
اپ ﮐﻮ ا�� ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ اﭘﺮﯾﭩﺮ ﺳﮯ ٓ
ﺿﺮورت ہﻮ ﮔﯽ ،ﺗﺐ اپ ﮐﺎ
ﮐﺎرڈ ﮐﯽ ٓ
ﻤﻨﯽ اﯾﺠﻨﭧ اپ ﮐﻮ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨﯽ ﮐﮯ ﻠ�
رﺟﺴﭩﺮ ﮐﺮے ﮔﺎ۔

ٓ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨﯽ ﮐﯽ رﺟﺴﭩﺮﯾﺸﻨﮑﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻠۓ،
اپ ﮐﻮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﮯ ﺛﺒﻮت ﮐﯽ ﺿﺮورت �۔

ٓ
ﺟﺐ ﺑﮭﯽ اپ ﮐﻮ ا�� اﮐﺎؤﻧﭧ ﺳﮯ رﻗﻢ ﺟﻣﻊ
ﮐﺮاﻧﮯ ﯾﺎ ﻧﮑﺎﻠ� ﮐﯽ ﺿﺮورت ہﻮ ﺗﻮ ا��
اﯾﺠﻨﭧ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﺋﯿﮟ۔

ٓ
ﯾﮧ اﻗﺪاﻤﺎت ﻤﮑﻣﻞ ہﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اپ
اﭘﻨﺎ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨﯽ اﮐﺎؤﻧﭧ اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﺎ
ﺷﺮوع ﮐﺮ ﺳﮑـ� ہﯿﮟ۔

.
.

.
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آ
آ
آ
نہیں ےہ ،تو �پ کو پہےل آاپےن موبائل آ�پریٹر سے
کارڈ
سم
سے
پہےل
پاس
کے
پ
�
1اگر
آ
کارڈ � جائے ،تو �پ کا
لیےن کی ضرورت ہوگی۔ ایک بار جب �پ کے پاس سم آ
آموبائل منی ایجنٹ موبائل منی کے لیے رجسٹر کرنے میں �پ کی مدد کر سکے گا۔
�پ کو کچھ ذاتی معلومات کے ساتھ ایک فارم مکمل کرنے کی ضرورت پڑ سکـتی
ےہ۔
آ
2موبائل منی رجسٹر کرنے کے لیے� ،پ کے پاس ایک شناختی دستاویز (جیسے
پاسپورٹ یا ڈرائیونگ الئسنس) ہونا ضروری ےہ۔
آ
آ
استعمال/ادائیگی شروع کرنے کے لیے �پ کو اپےن �پریٹر ایجنٹ (یا
3موبائل منی
آ
کچھ اے ٹی ایم پر � -پ کے آملک کے لحاظ سے) اپےن اکاؤنٹ میں رقم جمع کرنے
ہوگی۔ جب بھی �پ کو اپےن اکاؤنٹ سے رقم جمع کرانے یا نکالےن کی
کی وضرورت آ
ضر رت ہوگی �پ اپےن ایجنٹ کے پاس جائیں گے۔
آ
آ
4ایک بار جب �پ ان مر آاحل کو مکمل کر لیں گے تو �پ کے پاس ایک موبائل منی
اکاؤنٹ بن جائے گا اور �پ موبائل منی کا استعمال شروع کر سکـےت ہیں!

موبائلبکمنی
ماڈیول -- 86فیس
تعارف  /رجسٹریشن  /ٹرانسفر بھیجنا  /بل کی ادائیگی  /حفاظت

سرگرمی :موبائل منی کا استعمال کرتے ہوئے
ٹرانسفر یا ترسیالت بھیجنا

آ
•ٹرینر ٹریننگ سیشن کے �غاز میں چیک کریں کہ کس کے پاس موبائل منی اکاؤنٹ ےہ اور کس کے
پاس نہیں۔ اگر کسی ٹرینی کے پاس موبائل منی اکاؤنٹ نہیں ےہ تو انہیں رجسٹریشن کے مراحل
سے گزاریں۔
آ
•وضاحت کریں" :اب �پ سیکھیں گۓ کہ موبائل منی کا استعمال کرتے ہوئے کسی دوست یا
خاندان کے فرد کو رقم کیسے بھیجیں!"
آ
بھیجنا چاہےت ہیں ،تو ہم یہ کر
رقم
حقیقی
ہوئے
کرتے
استعمال
کا
اکاؤنٹ
اپےن
پ
�
آ
•پوچھیں" :اگر آ
پ اسے بھیجنا نہیں چاہےت
سکـےت ہیں! یا اگر �
پ کے موبائل منی اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں یا � آ
ُ
ہیں ،تو میں اس کا مظاہرہ کر سکـتا ہوں کہ یہ کیسے کیا جاتا ےہ تاکہ �پ کو مستقبل میں معلوم
ہو۔"

مشورہ :اگر ٹرینی کوئی رقم نہیں بھیجنا چاہتا ،تو انہیں دکھائیں کہ وہ حقیقی رقم بھیجے بغیر ایسا کیسے کر
سکـےت ہیں۔

اس بات کا مظاہرہ کریں کہ ٹرینی پوسٹر پر درج مراحل کا استعمال کرتے ہوئے کس
طرح کسی دوست یا خاندان کے فرد کو رقم بھیج سکـتا ےہ
ا�� ﻓﻮن ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﺗﮯ ہﻮﺋﮯ دوﺳﺖ
ﯾﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﮐﮯ ﮐﯿﺴﯽ ﻓﺮد ﮐﻮ رﻗﻢ ﺑﮭﯿﺠﻨﺎ

5

6
Congratulations! You
have sent money to
your friend or
!family member
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"فون کا استعمال کر کے دوست یا خاندان کے فرد کو رقم
بھیجنا" پوسٹر دکھائیں

آ
وضاحت کریں" :اب ہم دیکھیں گے کہ �پ کا فون استعمال کرتے ہوئے دوست کو
رقم کیسے بھیجی جائے"
آ
آ
•�پ کے موبائل �پریٹر کے پاس ان کے موبائل منی سروس استعمال کرنے کے لےئ
ایک مختصر نمبر ہوگا۔ یہ کچھ اس طرح 123#٭ ہو گا۔ اسے ٹائپ کریں اور
'کال' بٹن دبائیں۔
آ
آ
•�پ کو سکرین پر اختیارات کی فہرست مےل گی (جیسے ۔۔۔)1,2,3,4,5۔ �پ کو
رقم کی 'منتقلی /بھیجیں' کا انتخاب کرنے کی ضرورت ےہ۔ یہ عام طور پر نمبر 1
(سب سے اوپر) ہوتا ےہ  .اپےن فون کی پیڈ پر  1دبائیں اور پھر 'سلیکٹ /اوکے'
دبائیں۔
آ
•اپےن دوست یا خاندان کے فرد کا فون نمبر ٹائپ کریں جس کو �پ رقم بھیجنا
چاہےت ہیں۔ 'سلیکٹ /اوکے' دبائیں۔

موبائلبکمنی
ماڈیول  -- 68فیس
تعارف  /رجسٹریشن  /ٹرانسفر بھیجنا  /بل کی ادائیگی  /حفاظت
آ
•اب �پ اپےن دوست یا خاندان کے فرد کو جو رقم بھیجنا چاہےت ہیں اس میں ٹائپ کریں (جیسے )100۔
'سلیکٹ /اوکے' دبائیں۔
آ
آ
•اپنا ذاتی پن آنمبر ٹائپ کریں۔ یہ ایک خاص نمبر ےہ جسے �پ منتخب کرتے ہیں اور صرف �پ کو پتہ ہوتا
ےہ۔ اس سے �پ کے اکاؤنٹ کی حفاظت میں مدد ملتی ےہ۔ ایک مشکل پن کا انتخاب کریں! 'سلیکٹ /اوکے'
دبائیں۔
آ
آ
آ
'تصدیق' کرنے کے لےئ  1دبانے کی ضرورت ےہ کہ �پ یہ رقم بھیجنا چاہےت ہیں۔ 'سلیکٹ/
کو
پ
�
میں،
خر
�
•
آ
اوکے' دبائیں۔ مبارک ہو! �پ نے اپےن دوست یا خاندان کے فرد کو رقم بھیج دی ےہ!
آ آ
آ
آ
"اگر �پ نے رقم غلط شخص کو بھیج دی ےہ ،تو �پ کا موبائل �پریٹر �پ کی مدد کر سکـتا ےہ! جلد
وضاحت کریں:
آ
از جلد اپےن موبائل �پریٹر کسٹمر سروس پر کال کریں ،یا اپےن موبائل منی ایجنٹ سے مدد مانگیں۔"
آ
آ
آ
مشورہ :آیاد رکھیں کہ �پ کا 'پن نمبر' �پ کا اپنا ذاتی نمبر ےہ۔ یہ بہت اہم ےہ کہ �پ اسے محفوظ رکھیں
کیوں کہ �پ اسی سے اپےن اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اس نمبر کو کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنے
میں احتیاط برتیں ،یہاں تک کہ موبائل منی ایجنٹس یا کسٹمر کیئر اسٹاف ،چاےہ وہ ذاتی طور پر ،ایس ایم
ایس کے ذریعے یا انٹرنیٹ پر ہو!

سرگرمی :بل ادا کرنا
آ
زیادہ کام کر سکـےت ہیں! مثال کے
کہیں
سے
بھیجےن
پیسے
کو
لوگوں
دوسر
پ
�
"موبائل منی سے
ے
آ
آ
وضاحت کریں :آ
طور پر دوسرے لوگ �پ کو پیسے بھیج سکـےت ہیں۔ �پ بل ادا کر سکـےت ہیں ،یا �پ پیسے بچا سکـےت ہیں یا ادھار
لے سکـےت ہیں۔"
آ
آ
وضاحت کریں�" :پ کا موبائل منی ایجنٹ ایک بہت اہم شخص ےہ۔ �پ ان آسے ایئر ٹائم اور ڈیٹا خرید سکـےت ہیں
آ
لیکن �پ ان کے ساتھ اپنا موبائل منی اکاؤنٹ بھی آ ترتیب دے سکـےت ہیں۔ وہ �پ کو اپےن اکاؤنٹ میں نقد رقم جمع
جب �پ کو ضرورت ہو اپےن اکاؤنٹ سے نقد رقم نکالےن میں بھی مدد
کرنے میں بھی آمدد کرتے ہیں ،اور ساتھ ہی آ
کرتے ہیں۔ اگر �پ کے کوئی سواالت ہیں تو وہ �پ کی مدد بھی کر سکـےت ہیں۔"
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آ
"�پ موبائل منی کے ساتھ کیا کر سکـےت ہیں" پوسٹر دکھائیں

ٓ
اپ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﯿﺎ ﮐﺮ ﺳﮑـ� ہﯿﮟ

دوﺳﺘﻮں ﯾﺎ ﺧﺎﻧﺪان واﻠﻮں ﮐﻮ
ﭘﯿﺴﮯ ﺑﮭﯿﺠﯿﮟ

دوﺳﺘﻮں ﯾﺎ ﺧﺎﻧﺪان واﻠﻮں
ﺳﮯ ﭘﯿﺴﮯ وﺻﻮل ﮐﺮﯾﮟ

ﺑﻞ ﯾﺎ اﺳﮑﻮل ﮐﯽ ﻓﯿﺲ ادا
ﮐﺮﯾﮟ

ا�� ﯾﺎ دوﺳﺮے ﻠﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻠ�
اﯾﺌﺮ ﭨﺎﺋﻢ ﺧﺮﯾﺪﯾﮟ

دوﺳﺮے ﻤﻣﺎﻠﮏ ﻤﯿﮟ دوﺳﺘﻮں اور
ﺧﺎﻧﺪان واﻠﻮں ﮐﻮ رﻗﻢ ﺑﮭﯿﺠﯿﮟ/
وﺻﻮل ﮐﺮﯾﮟ

ﺳﺎﻤﺎن اور ﺧﺪﻤﺎت ﮐﮯ ﻠ�
اداﺋﯿﮕﯽ ﮐﺮﯾﮟ

اﭘﻨﯽ ﺑﭽﺖ ﭘﺮ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮﯾﮟ

ادﮬﺎر ﻠﯿﮟ

.
.
.
.
.
.
.
.

1دوستوں یا خاندان والوں کو پیسے بھیجیں
2دوستوں یا خاندان والوں سے رقم وصول کریں
3بل یا اسکول کی فیس ادا کریں
4اپےن یا دوسرے لوگوں کے لیے ایئر ٹائم خریدیں
5دوسرے ممالک میں دوستوں اور خاندان والوں کو پیسے بھیجیں اور وصول کریں
6سامان اور خدمات کی ادائیگی کریں
7اپنی بچت پر منافع حاصل کریں
8ادھار لیں

آ
آ
وضاحت کریں" :ایک بار جب �پ جان لیں کہ اپےن فون پر موبائل منی استعمال کر کے �پ کسی کو رقم کیسے بھیج
آ
آ
سکـےت ہیں ،تو �پ دوسرے کام کرنا بھی سیکھ سکـےت ہیں ! مثال کے طور پر� ،پ بل ادا کر سکـےت ہیں"
مظاہرہ کریں کہ ٹرینی پوسٹر پر درج مراحل کا استعمال کرتے ہوئے کس طرح کسی دوست یا خاندان کے فرد کو
رقم بھیج سکـتا ےہ۔

"فون کا استعمال کرتے ہوئے بل ادا کرنا" پوسٹر دکھائیں

ا�� ﻓﻮن ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﺗﮯ ہﻮﺋﮯ ﺑﻞ ادا ﮐﺮﻧﺎ
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آ
آ
�1پ کے موبائل �پریٹر کے پاس ان کے موبائل منی سروس استعمال کرنے کے لےئ ایک
مختصر نمبر ہوگا۔ یہ کچھ اس طرح 123#٭ ہو گا۔ اسے ٹائپ کریں اور 'کال' بٹن
دبائیں
آ
آ
�2پ کو اختیارات کی فہرست مےل گی ()...1,2,3,4,5۔ �پ کو 'بل کی ادائیگی یا
ادائیگیوں' کی انتخاب کرنے کی ضرورت ےہ۔ 'سلیکٹ /اوکے' دبائیں
آ
آ
3پھر �پ کو بل تالش کرنے کی ضرورت ےہ جو �پ ادا کرنا چاہےت ہیں اور/یا اپےن
ادائیگی کرنے والے کا نمبر درج کریں۔ مثال کے طور پر ،یہ اسکول کی فیس یا
افادیت ہوسکـتی ےہ۔ 'سلیکٹ /اوکے' دبائیں
4اس خدمت کے لیے اپنا 'اکاؤنٹ نمبر' درج کریں۔ 'سلیکٹ /اوکے' دبائیں
آ
5اب �پ جس رقم کی ادائیگی کرنا چاہےت ہیں اس میں ٹائپ کریں (جیسے )100
'سلیکٹ /اوکے' دبائیں
آ
آ
6اپنا ذاتی پن نمبر ٹائپ کریں۔ یہ اس لےئ ےہ کہ �پ کا موبائل �پریٹر کو معلوم ہو کہ
آ
یہ �پ ہیں! 'سلیکٹ /اوکے' دبائیں
آ
آ
آ
�7خر میں� ،پ کو 'تصدیق' کرنے کے لےئ  1دبانے کی ضرورت ےہ کہ �پ یہ رقم بھیجنا
آ
چاہےت ہیں۔ 'سلیکٹ /اوکے' دبائیں۔ مبارک ہو! �پ نے اپنا بل ادا کر دیا ےہ!

موبائلبکمنی
ماڈیول  -- 68فیس
تعارف  /رجسٹریشن  /ٹرانسفر بھیجنا  /بل کی ادائیگی  /حفاظت
آ
آ
پوچھیں" :اب جب کہ �پ نے موبائل منی کا استعمال کرتے ہوئے بل ادا کر دیا ےہ� ،پ اور کیا کرنا چاہیں گے؟"
ینر :ٹرینی کو موبائل منی کے استعمال کے دیگر کیسز تالش کرنے کے لیے مینو کے ذریعے چلےن کی اجازت دیں
ٹر
ً
(مثال ائیر ٹائم خریدنا)۔ وضاحت کریں کہ مینو بل کی ادائیگی یا کسی کو رقم بھیجےن کی طرح کام کرتا ےہ۔ اگر
انہیں کسی بھی مرحےل پر مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کریں۔
آ
آ
مشورہ� :پ آسمارٹ فون پرآ بھی موبائل منی استعمال کر سکـےت ہیں۔ آیہ �پ کو وہی کام کرنے دے گا لیکن یہ
استعمال کرنا �سان ےہ اور �پ کو دیگر کام بھی کرنے دے گا جیسے کہ �پ کو پتہ لگانے دے گا آکہ موبائل
منی ایجنٹ نقشے پر کہاں ہیں۔ اسمارٹ فون ایپ کے ذریعے موبائل منی استعمال کرنے کے لیے �پ کو موبائل
ڈیٹا کی ضرورت ہوگی۔

حفاظت
آوضاحت کریں" :موبائل منی اپےن ساتھ نقدی لے جانے سے زیادہ محفوظ ےہ۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ضروری ےہ کہ
�پ محفوظ رہیں!"
اپےن ٹرینیز سے یہ تصور کرنے کو کہیں کہ وہ ایک عام عوامی جگہ پر ہیں ،جیسے کہ بازار ،ان سے پوچھیں کہ وہ
اس جگہ پر اپےن پیسوں کو محفوظ رکھےن کے لیے کیا کریں گے۔
اگر ضروری ہو تو ،انہیں درج ذیل سواالت اور جوابات کے ساتھ ترغیب دیں:

مثالی سواالت

آ
کوئی انجان فرد �پ کو پیسوں کے لیۓ تنگ کر رہا
اگر آ
ہو تو �پ کیا کریں گے؟
آ
چیز پوچھے جس کے بارے
ایسی
سے
پ
�
اگر آکوئی
آ
میں �پ غیر یقینی یا غیر �رام دہ محسوس کرتے ہیں
آ
تو �پ کیا کریں گے؟
آ
اگر کوئی انجان فرد آیا کوئی آایسا شخص جس پر �پ
بھروسہ نہیں آ کرتے� ،پ سے �پ کی ذاتی معلومات
مانگـتا ےہ تو �پ کیا کریں گے (بشمول بذریعہ
ایس ایم ایس یا واٹس ایپ)؟
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ممکنہ جوابات

آ
�پ ان سے گریز کرتے ہیں یا انہیں نظر انداز کرتے
ہیں
محتاط رہیں  -وہ لوگ ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جو وہ
کہےت ہیں
کسی ایسے شخص کو بتائیں جسے آ�پ جانےت ہیں اور
اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ کیا ہوا ےہ اور ان سے
مشورہ طلب کریں۔
آ
کسی ایسے شخص کو ذاتی معلومات نہیں دیےت
پ
�
آ
جسے �پ نہیں جانےت یا بھروسہ نہیں کرتے کیونکہ وہ
اس کا غلط استعمال کرسکـےت ہیں

موبائلبکمنی
ماڈیول -- 86فیس
تعارف  /رجسٹریشن  /ٹرانسفر بھیجنا  /بل کی ادائیگی  /حفاظت
آ
آ
عوامی جگہ پر کرتے
پ
�
کہ
جیسا
ہیں
ـےت
ک
س
رہ
محفوظ
ہوئے
کرتے
استعمال
کا
منی
موبائل
پ
"�
آ
آ
وضاحت کریں :آ
ہیں۔ اگر کوئی �پ کو یہ کہےت ہوئے ایس ایم ایس بھیجتا ےہ کہ اسے �پ کا پن نمبر درکار ےہ یا �پ سے پیسے مانگے،
تو ہو سکـتا ےہ وہ وہ نہ ہوں جو وہ کہےت ہیں۔"
ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﺗﮯ ہﻮﺋﮯ ﻤﺤﻔﻮظ رہﻨﺎ

"موبائل استعمال کرتے ہوئے محفوظ رہنا" پوسٹر دکھائیں
.

ﭘﻦ

ﭘﯿﻐﺎم  /ﻤﺴﯿﺞ

اﯾﺠﻨﭩﺲ

ﻓﻮن

.

.

.

آ
1پیغام :آاگر کوئی �پ کو انٹرنیٹ پر ایس ایم ایس یا پیغام بھیجتا ےہ جس میں
پیسے یا �پ کا پن مانگـتا ےہ ،تو ہو سکـتا ےہ وہ وہ نہ ہوں جو وہ کہےت ہیں کہ
وہ ہیں۔
آ
آ
آ
2پن� :پ کا 'پن نمبر' �پ کے لیے ایک ذاتی نمبر ےہ! �پ کو اسے محفوظ رکھےن کی
ضرورت ےہ اور اس نمبر کو کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنے میں احتیاط برتیں،
یہاں تک کہ موبائل منی ایجنٹس یا کسٹمر کیئر کے عمےل کے ساتھ۔ اپنا پن داخل
کرتے وقت اپنی اسکرین کو چھپانا آاور اپنی انگلیوں کو ڈھانپ کر رکھنا بہتر ےہ۔
آ
اگر �پ کو لگـتا ےہ کہ کسی اور نے �پ کا پن دریافت کر لیا ےہ تو اسے تبدیل کرنے
کا طریقہ جانےن کے لیے اپےن موبائل منی ایجنٹ سے رابطہ کریں۔
آ
آ
3فون :اگر �پ اپنا فون کھو دیےت ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں آےہ کہ لوگ �پ کے
موبائل منی
موبائل منی اکاؤنٹ سے آپیسے چرا سکـےت ہیں۔ اگر چوروں کو �پ کا آ
پن معلوم نہیں ےہ تو وہ �پ کی رقم استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اگر �پ کا فون
چوری ہو جاتا ےہ تو اپےن موبائل منی ایجنٹ سے رابطہ کریں۔
آ
آ
4ایجنٹس :یاد رکھیں کہ �پ صرف اپےن موبائل �پریٹر کے مجاز ایجنٹوں یا مخصوص
اے ٹی ایمز سے نقد رقم نکال سکـےت ہیں اور اپےن آموبائل منی اکاؤنٹ میں نقد
جمع کر سکـےت ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ �پ جس شخص سے اپےن موبائل
منی اکاؤنٹ کے بارے میں بات کر رےہ ہیں وہ ایک ایجنٹ ےہ۔

آ آ
آ
آ
وضاحت کریں" :اپنا 'پن نمبر' یاد رکھنا بہت ضروری ےہ۔ اگر �پ اسے بھول جاتے ہیں ،تو �پ کا موبائل �پریٹر �پ
پوچھیں کہ نیا پن کیسے حاصل کیا جائے لیکن اسے خفیہ رکھنا یاد
کی مدد کر آسکے گا۔ اپےن موبائل منی ایجنٹ سے
آ
رکھیں! اگر �پ کـئی بار غلط پن داخل کرتے ہیں تو �پ کا اکاؤنٹ الک ہو سکـتا ےہ۔ نیا پن حاصل کرنے اور اپےن
اکاؤنٹ کو کھولےن کے لیے اپےن موبائل منی ایجنٹ سے رابطہ کریں۔
اپےن ٹرینیز کے ساتھ بات چیت کریں کہ موبائل منی استعمال کرنے کے لیے ان تجاویز کا کیا مطلب ےہ۔
آ
اپنی زندگی سے ایسی مثالیں استعمال کر کے تجاویز کو اجاگر کریں جو �پ کے ٹرینیز کے لیے موزوں ہوں۔
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موبائلبکمنی
ماڈیول  -- 68فیس
تعارف  /رجسٹریشن  /ٹرانسفر بھیجنا  /بل کی ادائیگی  /حفاظت
ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨﯽ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻤﯿﮟ  5اہﻢ ﭼﯿﺰﯾﮟ
اﮐﺎؤﻧﭧ ﮐﯽ
رﺟﺴﭩﺮﯾﺸﻦ

ٓ
ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨی اﺴﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻠ�ﮯ اپ ﮐﻮ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨی ایﺟﻨﭧ ٓﮐﮯ ﭘﺎس رﺠﺳﭩﺮیﺷﻦ ﮐﺮﻧی ہﻮﮔی،
ٓ
ﺠﻮ اپ ﮐﻮ اﮐﺎؤﻧﭧ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﻤیﮟ ﻤﺪد ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ایﺳﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻠ�ﮯ اپ ﮐﻮ ایﮏ ﺴﻢ ﮐﺎرڈ اور ﮐﭽﮫ
ﺸﻨﺎﺧﺘی دﺴﺘﺎویﺰات ﮐی ﺿﺮورت ہﻮﮔی ; ﺠیﺳﮯ ﭘﺎﺴﭙﻮرٹ یﺎ ڈراﺋیﻮﻧﮓ ﻻﺋﺳﻨﺲ

ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨﯽ اﮐﺎؤﻧﭧ

ٓ
ٓ
ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨی اﮐﺎؤﻧﭧ ایﺳﺎ � ﺠیﺳﮯ اپ ﮐﮯ ﻓﻮن ﭘﺮ ایﮏ ﺑﭩﻮە ہﻮ۔ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨی ﺴﮯ اپ ﻠﻮﮔﻮں ﮐﻮ
ﭘیﺳﮯ ﺑﮭیﺞ اور ان ﺴﮯ وﺻﻮل ﮐﺮ ﺴﮑـ� ہیﮟ ،اور ﺻﺮف ا�� ﻓﻮن ﮐﺎ اﺴﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﺗﮯ ہﻮﺋﮯ اداﺋیﮕی
ﮐﺮ ﺴﮑـ� ہیﮟ – یﮧ ﺴﺐ ﮐﭽﮫ ﺑیﻨﮏ اﮐﺎؤﻧﭧ ﮐﮯ ﺑﻐیﺮ

ﻤﻮﺑﺎﺋﻞﻤﻨﯽاﯾﺠﻨﭧ

ٓ
ٓ
ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨی ایﺟﻨﭧ وە ہﻮﺗﺎ � ﺠﺲ ﮐﮯ ﭘﺎس اپ ٓاس وﻘﺖ ﺠﺎﺗﮯ ہیﮟ ﺠﺐ اپ ﮐﻮ ا�� اﮐﺎؤﻧﭧ ﺴﮯ
ٓرﻘﻢ ﺠﻣﻊ ﮐﺮاﻧﮯ یﺎ ﻧﮑﺎﻠ� ﮐی ﺿﺮورت ہﻮﺗی �۔ اﮔﺮ اپ ﮐﻮ ا�� اﮐﺎؤﻧﭧ ﻤیﮟ ﮐﻮﺋی ﻤﺳﺌﻟﮧ � ﺗﻮ وە
اپ ﮐی ﻤﺪد ﮐﺮ ﺴﮑـ� ہیﮟ۔

ﻤﻮﺑﺎﺋﻞﻓﻮنﮐﺎﻧﻣﺒﺮ

ٓ
ﮐﺮﻧﮯ اور ایﺲ ایﻢ ایﺲ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻠ�ﮯ اﺴﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﺗﮯ ہیﮟ -
ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻓﻮن ﻧﻣﺒﺮ  -ﺠﺳﮯ اپ ﮐﺎل ٓ
ہﻮﺋﮯ ﮐﺳی ﮐﻮ ﭘیﺳﮯ ﺑﮭیﺟﻨﺎ
ﮐﮯ ﻠۓ اہﻢ ہیﮟ۔ ﺠﺐ اپ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨی اﺴﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﺗﮯ ٓ
ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨی ٓ
ﭼﺎہ� ہیﮟ ﺗﻮ اپ ٓان ﮐﺎ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻧﻣﺒﺮ اﺴﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﺗﮯ ہیﮟ ،اور اﮔﺮ وە اپ ﮐﻮ ﭘیﺳﮯ ﺑﮭیﺟﻨﺎ ﭼﺎہ�
ہیﮟ ﺗﻮ اﻧﮩیﮟ ﺑﮭی اپ ﮐﺎ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻧﻣﺒﺮ اﺴﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﺎ ہﻮﮔﺎ۔

ﭘﻦﻧﻣﺒﺮ

ٓ
ٓ
یﮧ اپ ﮐﺎ ذاﺗی ﻧﻣﺒﺮ � ﺠﻮ ا ٓپ ﮐﻮ ا�� ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨی اﮐﺎؤﻧﭧ ﮐی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻤیﮟ ﻤﺪد ﮐﺮﺗﺎ �۔ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ
ﻤﻨی ﮐﺎ اﺴﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﺗﮯ وﻘﺖ اپ ﮐﻮ اﺴﮯ ا�� ﻓﻮن ﻤیﮟ ﭨﺎﺋﭗ ﮐﺮﻧﮯ ﮐی ﺿﺮورت ہﻮﮔی۔ اﺴﮯ ﻤﺤﻔﻮظ
رﮐﮭیﮟ اور اﺴﮯ ﮐﺳی ﮐﮯ ﺴﺎﺗﮫ ﺸیﺌﺮ ﻧﮧ ﮐﺮیﮟ۔

136

"موبائل منی کے بارے میں  5اہم چیزیں" پوسٹر دکھائیں

Lorem ipsum

موبائلبکمنی
ماڈیول -- 68فیس

آ
اکاؤنٹ رجسٹریشن :موبائل منی استعمال کرنے کے لیے �پآ کو موبائل منی
ایجنٹ کے آپاس رجسٹر کرنا ہوگا جو اکاؤنٹ بنانے میں �پ کی مدد کرے گا۔ ایسا
کرنے کے لیے �پ کو ایک سم کارڈ اور کچھ شناختی دستاویزات کی ضرورت ہوگی
(جیسے پاسپورٹ یا ڈرائیونگ الئسنس)
آ
1 .موبائل منی اکاؤنٹ :آ موبائل منی اکاؤنٹ ایسا ےہ جیسے �پ کے فون پر ایک بٹوہ
ہو۔ موبائل منی سے �پ لوگوں کو پیسے بھیج اور وصول کر سکـےت ہیں ،اور
صرف اپےن فون کا استعمال کرتے ہوئے ادائیگی کر سکـےت ہیں  -بغیر کسی بینک
اکاؤنٹ کے
آ
ایجنٹ :موبائل منی ایجنٹ وہ ہوتا ےہ جس کے پاس �پ اس وقت
2 .موبائل منی
آ
ہیں جب �پ کو اپےن اکاؤنٹ میں رقم جمع کرانے آ یا نکالےن کی ضرورت ہوتی
جاتے آ
ےہ۔ اگر �پ کو اپےن اکاؤنٹ میں کوئی مسئلہ ےہ تو وہ �پ کی مدد کر سکـےت ہیں۔
آ
ر
ایس ایم
او
کرنے
کال
کو
لوگوں
پ
�
3 .موبائل نمبر :ایک موبائل فون نمبر  -جسے
آ
ےہ۔ جب �پ
ایس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں  -موبائل منی کے لیے اہم آ
کسی موبائل منی استعمال کرنے والے کو آرقم بھیجنا چاہےت ہیں تو �پ ان کا
موبائل نمبر استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ �پ کو رقم بھیجنا چاہےت ہیں تو وہ بھی
ایسا ہی کریں گـےئ۔
آ
آ
موبائل منی اکاؤنٹ کی حفاظت میں
کے
پ
�
جو
ےہ
نمبر
ذاتی
کا
پ
�
4 .پن نمبر :یہ
آ
مدد کرتا ےہ۔ موبائل منی کا استعمال کرتے وقت �پ کو اسے اپےن فون میں ٹائپ
کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اسے محفوظ رکھیں اور کسی کے ساتھ اس کا اشتراک نہ
کریں!

بک
فیسائیڈ
ماڈیول  - 69اینڈر
سیکھےن کے مقاصد
•اینڈروئیڈ کیا ےہ اور یہ انٹرنیٹ تک رسائی میں ان کی کیسے مدد کر سکـتا ےہ
•گوگل اکاؤنٹ کیا ےہ اور یہ کیوں اہم ےہ اس کی تفہیم
•اینڈروئیڈ میں دستیاب کچھ ایپس اور فیچرز کا تعارف
•پیسے بچانے اور اینڈروئیڈ پر محفوظ رہےن کے بارے میں کچھ بنیادی تجاویز

45-60
وقت کا دورانیہ
 45-60منٹ

آ
وہ چیزیں جس کی �پ کو ضرورت ہوگی
�� اﺳﭩﻮر ﺳﮯاﯾﭗ ڈاؤن ﻠﻮڈ ﮐﺮﻧﺎ

1

2

3

4

ایﭙﺲ اور ﮔیﻣﺰ
ﺗﻼش ﮐﺮیﮟ

آ�ئیکنز پوسٹرز
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بک
فیسائیڈ
ماڈیول  - 69اینڈر

اینڈرائیڈ پوسٹرز

اینڈرائیڈ
اسمارٹ فونز

بک
فیسرائیڈ
ماڈیول  - 96اینڈ
تعارف  /گوگل اکاؤنٹ بنانا  /پےل اسٹور  /کروم  /گوگل اسسٹنٹ
جی میل  /خرچے  /بیٹری کی بچت  /حفاظت  /خالصہ

اینڈرائیڈ متعارف کروائیں

آ
وضاحت کریں" :ایک اسمارٹ فون ایک چھوٹے کمپیوٹر کی طرح ہوتا ےہ جسے �پ
بٹن استعمال کرنے کی بجائے
اسکرین کو چھونے سے رکنٹرول کرتے ہیں۔ وہ تصاویرآ
لے سکـےت ہیں ،موسیقی اور ویڈیوز چال سکـےت ہیں او ان کے پاس ‘ایپس’ ہیں جو �پ
ہیں۔ اینڈرائیڈ سے چلےن والے
آکو تیزی سے کسی بھی انٹرنیٹ سروس پر لے جا سکـتیں آ
�الت آ دنیا بھر میں سب سے زیادہ مقبول اسمارٹ فونز ہیں۔ آ�پ کا اینڈرائیڈ فعال
فون �پ کو تیزی سے انٹرنیٹ تک رسائی فراہم کرتا ےہ ،لہذا �پ اسے گوگل پر اپنی
ضرورت کی معلومات تالش کرنے ،یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھےن اور تصاویر شیئر کرنے
کے لیے استعمال کر سکـےت ہیں۔"
آ
وضاحت کریں" :ایک اینڈرائیڈ آفعال فون انٹرنیٹ تک رسائی میں �پ کی مدد کر
سکـتا ےہ۔ اس کا مطلب ےہ کہ �پ تازہ ترین خبریں اور معلومات تالش کر سکـےت
ہیں ،دوستوں کے ساتھ تصاویر شیئر کر سکـےت ہیں اور آاپنی پسندیدہ موسیقی اور
کھیل سے لطف اندوز ہو سکـےت ہیں۔ اس کا مطلب ےہ کہ �پ نقشہ حاصل کر سکـےت
ہیں اور گوگل میپس کے ساتھ اپنی اگلی منزل کے لیے بہترین راستہ منتخب کر سکـےت
ہیں ،یا یوٹیوب پر کوئی نیا ہنر سیکھ سکـےت ہیں۔"

اسمارٹ فونز کیسے مفید ہیں اس بارے میں اپنی زندگی سے مثالیں شیئر کریں۔
ٹرینی کی اپنی زندگی میں یہ کس طرح فائدہ مند ہو سکـتا ےہ اس پر بحث کر کے اسے ٹرینی سے متعلقہ بنائیں۔
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سرگرمی :گوگل اکاؤنٹ بنانا
گوگل اکاؤنٹس کی وضاحت کریں

آ
آ
بنانا
اکاؤنٹ’
‘گوگل
کو
پ
�
تو
ہیں
چاہےت
نا
ر
ک
استعمال
فون
ائیڈ
ر
اینڈ
پ
�
وضاحت کریں" :اگر
آ
آ
اکاؤنٹ بہت اہم ےہ۔ یہ �پ
گوگل
لیے
کے
کرنے
استعمال
کو
فون
موبائل
ائیڈ
ر
اینڈ
کے
پ
�
ہوگا۔
آ
آ
کو ایپس حاصل کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ �پ آکی تمام معلومات جیسے �پ کے رابطے ،ایپس اور
تصاویر کو بھی ایک آجگہ پر محفوظ کرے گا۔ اگر �پ مستقبل میں اپنا فون تبدیل کرنا چاہےت
ہیں تو اس میں بھی �پ کو مدد مےل گی۔"

آ
آ
وضاحت کریں“ :اگر �پ گوگل اکاؤنٹ بناتے ہیں تو �پ یہ کر سکیں گے
•گوگل پےل سے الکھوں ایپس میں سے کچھ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے
•یوٹیوب پر اپنی نئی پسندیدہ ویڈیو کی تالش
•اپےن فون پر ای میل کے لےئ جی میل کا استعمال"

"گوگل اکاؤنٹ بنائیں" پوسٹر دکھائیں
ﮔﻮﮔﻞاﮐﺎؤﻧﭧﺑﻨﺎﺋﯿﮟ

1
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بک
فیسائیڈ
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5

آ
آ
•وضاحت کریں" :اب �پ گوگل اکاؤنٹ بنانے جا رےہ ہیں۔ ایسا کرنے کے لےئ � آپ
کو وائی-فائی یا موبائل ڈیٹا پر انٹرنیٹ سے منسلک ہونا ہوگا۔ یہ بہتر ےہ اگر �پ
وائی-فائی پر یہ کر سکـےت ہیں کیونکہ اس سے پیسے کی بچت ہوتی ےہ"
•ٹرینر :اگر وائی-فائی دستیاب ےہ تو ٹرینی کو اس سے جڑنے میں مدد کریں
آ
•دکھائیں :ٹرینی کو فون پر وائی-فائی اور کنکـٹیویٹی �ئیکن دیکھائیں تاکہ یہ
دکھایا جا سکے کہ وہ انٹرنیٹ سے کب منسلک ہیں۔

بک
فیسرائیڈ
ماڈیول  - 96اینڈ
تعارف  /گوگل اکاؤنٹ بنانا  /پےل اسٹور  /کروم  /گوگل اسسٹنٹ
جی میل  /خرچے  /بیٹری کی بچت  /حفاظت  /خالصہ

"اینڈروئیڈ پر وائی-فائی سے جڑنے کا طریقہ" پوسٹر دکھائیں

آ
• آوضاحت کریں :وائی-فائی کیا ےہ" :جب آ �پ وائی-فائی نیٹ ورک سے جڑتے ہیں،
واﺋﯽ ﻓﺎﺋﯽ ﺳﮯ ﺟﮍﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ
�پ آ اپےن فون سے ڈیٹا استعمال کیے بغیر �ن الئن جا سکـےت ہیں۔ اس کا مطلب ےہ
5
4
3
2
1
کہ �پ ڈیٹا استعمال کیے بغیر معلومات تالش کرسکـےت ہیں یا ویڈیوز دیکھ سکـےت
ہیں۔"
آ
پہےل �پ کو عام طور پر ‘پاس ورڈ’
•وضاحت کریں :و"وائی-فائی استعمال کرنے سے آ
درج کرنے کی ضر رت ہوگی۔ وائی-فائی کا مالک �پ کو بتا سکـتا ےہ کہ یہ کیا
ےہ۔"
آ
مشورہ" :وائی-فائی سے جڑنا آہمیشہ محفوظ نہیں ہوتا اگر �پ کو معلوم نہیں ےہ کہ اس کا مالک کون ےہ۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ �پ جڑنے سے پہےل جانےت ہیں کہ وائی-فائی کا مالک کون ےہ۔"
•پوچھیں کہ کیا ٹرینی گوگل اکاؤنٹ بنانا چاہےت ہیں۔ اگر وہ ایسا چاہےت ہیں ،تو انہیں پوسٹر پر دیۓ گۓ
مراحل سے گزاریں۔

وضاحت کریں:
آ
آ
آ
•"اکاؤنٹ ایک ایسی چیز ےہ جو �پ کا ےہ۔ یہ �پ کے فون کے ساتھ �پ کی مدد کرے گا۔"
آ
آ
آ
•"اگر �پ کے پاس ای آمیل ےہ تو اسے پہےل باکس میں ٹائپ کریں۔ اگر �پ کے پاس نہیں ےہ تو فکر نہ کریں! �پ
ایک بنا سکـےت ہیں یا �پ اپنا فون نمبر استعمال کر سکـےت ہیں!"
آ
آ
• “اکاؤنٹ بنانے کے لیے �پ کو کچھ ذاتی معلومات فون پر ڈالنی ہوں گی۔ اگر �پ کو اپنی سالگرہ کا علم نہیں
ےہ تو اس کا اندازہ لگائیں
آ
نا
ڑ
ج
سے
وائی-فائی
عالوہ،
کے
اس
ہو۔
نہ
دستیاب
میں
عالقے
مقامی
کے
پ
�
آ
مشورہ :ہو سکـتا ےہ وائی-فائیآ
ہمیشہ محفوظ نہیں ہوتا اگر �پ کو معلوم نہیں ےہ کہ اس کا مالک کون ےہ۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ �پ
جڑنے سے پہےل جانےت ہیں کہ وائی-فائی کا مالک کون ےہ۔
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سرگرمی :پےل اسٹور
آ
وضاحت کریں" :پےل سٹور وہ آجگہ ےہ جہاں �پ ایپس تالش اور ڈاؤن لوڈ کر سکـےت ہیں۔ ایپس
انٹرنیٹ سروسز تک رسائی کا � آسان طریقہ ےہ جیسے گوگل آایپ ،یوٹیوب اور جی میل۔ ایسی
ایپس بھی ہیں جو گیمز ہیں یا �پ کو خبریں دیتیں ہیں یا �پ کو کچھ سیکھےن میں مدد کرتی
ہیں۔ موسیقی ،ویڈیو ،ٹی وی اور کـتابیں پےل سٹور سے بھی دستیاب ہوسکـتی ہیں۔"
وضاحت کریں" :ان میں سے بہت سی ایپس مفت ہیں اور فی الحال پےل سٹور میں الکھوں ایپس
ہیں".

"پےل سٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا" پوسٹر دکھائیں
پوچھیں کہ کیا ٹرینی ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہےت ہیں۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہےت
ہیں ،تو انہیں پوسٹر پر دیۓ گۓ مراحل سے گزاریں۔
آ
ہیں � -پ کو ادائیگی کرنے کی ضرورت نہیں ےہ۔
وضاحت کریں" :بہت سی ایپس مفت ر آ
لیکن کچھ ایپس پیسوں پر ہوتی ہیں او �پ کو انہیں ڈاؤن لوڈ کرنے آکے لیۓ ادائیگی
کرنی پڑتی ےہ۔ کچھ ایپس مفت ہوتی ہیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیۓ لیکن �پ بعد میں
اضافی خصوصیات کے لےئ ادائیگی کر سکـےت ہیں".
مظاہرہ کریں :ٹرینی کو پےل سٹور میں مفت اور پیسوں والی دونوں ایپس دکھائیں اور
بتائیں قیمت کے بارے میں معلومات کہاں ہیں۔

مشق!

آ
آ
"اب جب کہ �پ پےل سٹور سے ایپس ڈاؤن لوڈ کر سکـےت ہیں� ،پ کس قسم کی ایپس میں دلچسپـی رکھےت ہیں؟"

ٹرینر :اپےن ٹرینی کو پےل سٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے میں مدد کریں اور پھر ،اسے استعمال کرنے میں ان کی مدد
کچھ تجاویز دیں جن
کریں۔ اگر انہیں معلوم نہیں ےہ کہ وہ کس قسم کی ایپ میں دلچسپـی رکھےت ہیں تو انہیں آ
میں وہ دلچسپـی لے سکـےت ہیں (جیسے کھیل ،موسم ،زبان سیکھنا ،موسیقی) یا وہ ایپس جو �پ کو لگـتا ےہ کہ وہ
پسند کر سکـےت ہیں (جیسے یوٹیوب)۔
یں:
آ
آ
وضاحت کر آ
"ایک آبار جب �پ کے فون پر ایپ � جائے گی تو یہ اس وقت تک وہیں رےہ گی جب تک کہ �پ اسے ڈیلیٹ نہیں کر
دیےت۔ �پ کو اسے حاصل کرنے کے لےئ ہر بار پےل سٹور پر جانے کی ضرورت نہیں ےہ۔ ایپس کبھی کبھی ‘اپ ڈیٹ’ ہوا
کریں گی -اس کا مطلب ےہ کہ ایپ بہتر ہو رہی ےہ!"
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سرگرمی :کروم
وضاحت کریں
آ
•"ہر اینڈرائیڈ فون میں آکروم ہوتا ےہ۔ یہ ایک 'ویب براؤزر' ےہ  -جہاں �پ کسی بھی 'ویب
سائٹ یا معلومات' جو �پ چاہےت ہیں کو تالش کرسکـےت ہیں۔"
"بہت سے لوگوں ،کاروباروں ،حکومتوں اور دیگر اداروں کے پاس ویب سائـٹس ہیں جہاں
• آ
سے �پ معلومات حاصل کر سکـےت ہیں۔"

فوائد کو ُاجاگر کریں!

آ آ
کروم �پ� ،پ کے دوستوں اور خاندان کی کس طرح مدد کرتا ےہ اس کی ذاتی مثالیں شیئر کریں۔
کچھ مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:
•مخصوص معلومات تالش کرنا (جیسے مقامی صحت کی دیکھ بھال یا تعلیمی سہولیات کے بارے میں)
آ
•�پ کو درپیش مسائل کے لےئ تجاویز تالش کرنا
آ
•کروم �پ کو موبائل ڈیٹا کی مقدار کو کم استعمال کرنے میں مدد کر سکـتا ےہ

عملی مضاہرہ کریں!

آ
وضاحت کریں" :کروم کا استعمال �پ کو دنیا کی کسی بھی ویب سائٹ آپر جانے کی اجازت دیتا ےہ! اس کا مطلب
آ
ےہ کہ �پ کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکـےت ہیں! �ئیے سیکھےن کے لےئ ایک موضوع تالش
کرتے ہیں!"
ﮐﺮوم ﮐﯿﺴﮯ اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﯾﮟ

1

2

3

“کروم کیسے استعمال کریں” پوسٹر دکھائیں

مظاہرہ کریں :ٹرینی کو دکھائیں کہ کروم پر وہ ویب سائٹ کا پتہ ٹائپ کر کے ویب
سائٹ تک کیسے رسائی حاصل کر سکـےت ہیں۔
)www.google.com۔ انہیں کسی ایسی ویب سائٹ پر لے جانے کی کوشش
(جیسے
آ
کریں جس میں �پ کے خیال میں ٹرینی دلچسپـی لے گا۔

آ
مشورہ :انٹرنیٹ استعمال آکرنے کے لیے بہت سے مختلف آ 'براؤزر' ہیں۔ ان آمیں سے کچھ سب سے عام �ئیکنز
نیچے دکھائے گـےئ ہیں۔ یہ �پ کے فون پر منحصر ےہ کہ �پ اوپر دکھائے گـےئ �ئیکن کے بجائے ان میں سے ایک
استعمال کر سکـےت ہیں۔
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سرگرمی :گوگل اسسٹنٹ

آ
آ
وضاحت کریں" :گوگل اسسٹنٹ کے آساتھ� ،پ صرف اپنی �واز کا استعمال کرتے ہوئے اپےن
اینڈروئیڈ فون پر کام کروا سکـےت ہیں۔ �پ اسے کسی دوست کو کال کرنے ،آویڈیوز چالنے یا اپےن
میں مدد کرنے کے لےئ کہہ سکـےت ہیں۔ �پ کو صرف
مقامی عالقے میں کاروبار تالش کرنے
آ
مائیکروفون کا استعمال کرتے ہوئےاپنی �واز میں اپےن اینڈروئیڈ فون سے بات کرنی ہوگی۔"

"گوگل اسسٹنٹ" پوسٹر دکھائیں
ﮔﻮﮔﻞاﺳﺴﭩﻨﭧ
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آ
• وضاحت کریں" :اب �پ گوگل اسسٹنٹ استعمال کرنے جا آرےہ ہیں۔ صرف
"گوگل" کہیں یا ہوم بٹن دبائیں اور پکـڑیں۔ ہوم بٹن اکـثر �پ کے فون کے نیچے
بڑا بٹن ہوتا ےہ۔"
آ
آ
•وضاحت کریں“ :اگر �پ کے پاس اینڈروئیڈ کا پرانا ورژن ےہ تو یہ ممکن ےہ کہ �پ
کے پاس گوگل اسسٹنٹ نہ ہو”
•گوگل اسسٹنٹ کو فعال کرنے کا طریقہ ظاہر کریں :صرف "گوگل" کہیں یا ہوم
بٹن دبائیں اور پکـڑیں۔
آ
آ
• آاس کا استعمال کرنے کا طریقہ ظاہر کریں" :اونچی �واز میں ،واضح اور �ہستہ
�ہستہ بولیں۔ گوگل اسسٹنٹ سے کوئی سوال پوچھیں یا اپےن موبائل فون پر
کچھ کرنے میں مدد مانگیں۔"

اپےن فون میں اونچی آ�واز اور واضح طور
بہترین تجربے کے لےئ ،آ
مشورہ :گوگل اسسٹنٹ استعمال کرتے وقت آ
پر بات کریں۔ گوگل اسسٹنٹ آکو سمجھےن میں �سانی پیدا کرنے کے لیے آ �پ کو زبان کی ترتیبات تبدیل کرنے
کی ضرورت پڑ سکـتی ےہ کیونکہ �پ وہ زبان منتخب کر سکـےت ہیں جو �پ بہتر سمجھےت ہیں۔

عملی مضاہرہ کریں!
ٹرینیز کو دکھائیں کہ وہ اپنی اینڈروئیڈ ہوم سکرین کے وسط میں مائیکروفون کو دبا کر گوگل اسسٹنٹ تک رسائی
حاصل کرسکـےت ہیں۔
اپےن ٹرینیز سے کہیں کہ وہ گوگل اسسٹنٹ سے کچھ پوچھیں جو وہ کرنا چاہےت ہیں۔ یہ ایک سوال ہو سکـتا ےہ
جو وہ موسیقی ،کھیل یا کسی اور چیز کے بارے میں پوچھ سکـےت ہیں۔ یا یہ کچھ ایسا ہوسکـتا ےہ جو وہ چاہےت
ہیں کہ گوگل اسسٹنٹ ان کے فون پر کرے۔
اس میں شامل ہو سکـےت ہیں
•یہ پوچھنا کہ 'دنیا میں کـتےن لوگ رہےت ہیں'
•ایک ایس ایم ایس پیغام بھیجیں
•فون پر ایپ کھولیں
•گانا چالئیں
•ان کے کسی رابطے کو کال کریں
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سرگرمی :جی میل
وضاحت کریں" :ای میل ایس ایم ایس ،کالنگ یا واٹس ایپ کی طرح لوگوں سے بات چیت کرنے
کا ایک اور طریقہ ےہ۔ یہ طویل پیغامات لکھےن کے لیے بہتر ےہ اور زیادہ تر کاروباری مواصالت کے
لیے استعمال کیا جاتا ےہ۔"
آ
وضاحت کریں" :جی میل آاینڈروئیڈ ڈیوائسز پر استعمال ہونے آوالی ایک �سان ای میل ایپ ےہ۔
آ
یہ �پ کا وقت بچاتا ےہ اور �پ آ کے پیغامات کو محفوظ رکھتا ےہ۔ �پ کمپیوٹر یا آفون پر جی میل
سے ای میلز بھیج سکـےت ہیں۔ �پ کو صرف آگوگل اکاؤنٹ کی ضرورت ےہ ،جسے �پ آاپنا اینڈروئیڈ
فون سیٹ اپ کرتے وقت بنا سکـےت ہیں! اگر �پ مستقبل میں فون بدلےت ہیں تو بھی �پ اپےن تمام
ای میلز تالش کر سکیں گے۔"
ﺟﯽ ﻤﯿﻞ ﭘﺮ ای ﻤﯿﻞ ﺑﮭﯿﺠﻨﺎ
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“جی میل پر ای میل بھیجنا” پوسٹر دکھائیں
عملی مضاہرہ کریں!

ٹرینیز کو دکھائیں کہ وہ ہوم اسکرین کے ذریعے اور اپےن گوگل اکاؤنٹ میں الگ ان
کرکے جی میل تک رسائی حاصل کرسکـےت ہیں
اپےن ای میل ایڈریس پر 'ہیلو' کے موضوع کے ساتھ ایک سادہ ای میل بھیج کر ای
میل بھیجےن کا طریقہ دکھائیں۔ پوسٹر پر دیۓ گۓ مراحل سے گزاریں۔
جی میل کو اپےن ٹرینیز کے لےی متعلقہ بنائیں
بحث کریں کہ جی میل ان کی زندگی میں ان کی کس طرح مدد کر سکـتا ےہ۔
آ
پوچھیں�" :پ اپنی زندگی میں جی میل کا استعمال کیسے کر سکـےت ہیں؟" ان کی
دلچسپیوں پر مبنی کچھ تجاویز فراہم کریں  -کام یا ذاتی زندگی سے متعلق۔
وصول کرنے کے بہت سے مختلف طریقے ہیں۔ کچھ مشہور نیچے دکھائے گـےئ ہیں۔
مشورہ :ای میلفرقبھیجےن اور آ
اس سے کوئی نہیں پڑتا کہ �پ کے پاس کون سا ےہ؛ سب ایک دوسرے کو بھیج سکـےت ہیں!
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سرگرمی :خرچے
آ
وضاحت کریں" :اپےن موبائل فون کے ذریعے انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے� ،پ یا تو
موبائل ڈیٹا آکنکشن یا وائ-فائی کنکشن استعمال کر سکـےت ہیں۔ وائی-فائی استعمال کرنے کا
مطلب ےہ کہ �پ کو اپنا ڈیٹا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ےہ۔"
ڈﯾﭩﺎ ﮐﮯ ﺧﺮ�ﮯ

'خرچہ پوسٹر' دکھائیں

آ
ہیں ،تو
کرتے
استعمال
نیٹ
ر
انٹ
پر
فون
اپےن
پ
�
آوضاحت کریں" :عام طور پر ،جب
آ
آ
رےہ ہوتے ہیں۔ �پ کے پالن یا سبسکرپشن میں �پ کے
�پ موبائل ڈیٹا استعمال کر
آ
ایجنٹ یا فون
پاس ڈیٹا وشامل ہو سکـتا ےہ یا �پ اسے اپےن مقامی موبائل نیٹ ورک آ
کریڈٹ فر خت کرنے والی دکان سے خرید سکـےت ہیں۔ کچھ چیزیں جو �پ انٹرنیٹ
پر کرتے آ ہیں ،جیسے ویڈیوز دیکھنا یا موسیقی سننا ،زیادہ ڈیٹا استعمال کرتے ہیں،
اس لیے �پ کے زیادہ پیسے لگیں گے۔"
آ
آ
آوضاحت کریں�" :پ کا اینڈروئیڈ آفون �پ کے استعمال کردہ ڈیٹا کو کنٹرول کرنے میں
�پ کی مدد کر سکـتا ےہ ،جس سے �پ کے پیسے بچ سکـےت ہیں!"

عملی مضاہرہ کریں!
اس بات کا مظاہرہ کریں کہ ٹرینی اپےن اینڈروئیڈ فون پر اپےن ڈیٹا کے استعمال کے
بارے میں معلومات تک کیسے رسائی حاصل کر سکـےت ہیں۔
ڈﯾﭩﺎﺳﯿﻮر
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5

"ڈیٹا سیور" پوسٹر دکھائیں

آ
آ
وضاحت کریں" :اینڈروئیڈ میں �پ آدیکھ سکـےت ہیں کہ � آپ نے کـتنا ڈیٹا استعمال کیا
آ
ےہ تاکہ �پ کا آ ڈیٹا پیک ختم نہ ہو۔ �پ ڈیٹا سیور کو بھی �ن کر سکـےت ہیں جس کا
ہیں۔"
مطلب ےہ کہ �پ کم ڈیٹا استعمال کرتے ہیں اور کم رقم خرچ
کرتے آ
ٹرینیز کو دکھائیں کہ وہ 'ڈیٹا سیور' پوسٹر پر عمل کر کے ڈیٹا سیور کو �ن کر سکـےت
ہیں۔

آ
آ
آ
ر آ
سیور �ن کرتے ہیں تو �پ کی کچھ ایپس کچھ مختلف آطریقے سے آکام کرتے ہیں۔ اگر �پ
ڈیٹا
پ
�
مشو ہ :اگر
آ
کو یہ پسند نہیں ےہ تو �پ ڈیٹا سیور کو اسی طرح بند کر سکـےت ہیں جیسے �پ نے اسے �ن کیا تھا۔
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سرگرمی :بیٹری کی بچت
آ
آ
وضاحت کریں" :جب �پ اپےن اینڈرائیڈ فون پر بہت سی ایپس استعمال کرتے ہیں تو یہ �پ کے
فون کی بیٹری استعمال کرتی ہیں۔ کچھ ایپس  -جیسے ویڈیو  -دوسروں کے مقابےل میں زیادہ
بیٹری استعمال کرتی ہیں اور اس کا مطلب ےہ کہ فون کو جلد چارج کرنے کی ضرورت ہوگی۔"
آ
آ
آ
وضاحت کریں�" :پ کا اینڈرائیڈ فون �پ کی مدد کر سکـتا ےہ تاکہ �پ کی بیٹری زیادہ دیر تک
چل سکے!"

عملی مضاہرہ کریں!
اس بات کا مظاہرہ کریں کہ ٹرینی اپےن اینڈرائیڈ فون (اگر دستیاب ہو) پر اپنی بیٹری کے بارے
میں معلومات تک کیسے رسائی حاصل کر سکـےت ہیں۔
ﺑﯿﭩﺮی ﮐﯽ ﺑﭽﺖ
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"بیٹری کی بچت" پوسٹر دکھائیں

آ
وضاحت کریں" :اینڈروئیڈ میں �پ اپنی بیٹری کے کام کرنے کے طریقے کو تبدیل کر
سکـےت ہیں تاکہ یہ زیادہ دیر تک چےل۔"
آ
ٹرینیز کو دکھائیں کہ وہ 'بیٹری کی بچت' پوسٹر پر عمل کرکے بیٹری سیور �ن کرسکـےت
ہیں۔

آ
آ
مشورہ :اگر �پ کی بیٹری گرم ےہ تو بہت تیزی سے ختم ہو جائے گی ،اگر �پ فون نہیں استعمال کر رےہ ہوں
تو اس کو ٹھنڈا رکھیں! اگر یہ گرم ےہ تو اسے نقصان پہنچ سکـتا ےہ۔
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سرگرمی :حفاظت
"حفاظتی تجاویز" پوسٹر دکھائیں

آ
وضاحت کریں" :بہت ساری عمدہ چیزیں ہیں جن کے لیے �پ انٹرنیٹ استعمال کر
سکـےت ہیں ،لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ےہ کہ انٹرنیٹ دنیا بھر میں ہر ایک کے لیے
کھال ےہ اور اس لیے ضر ًوری ےہ کہ اس کے ساتھ حقیقی زندگی میں عوامی جگہ کی
طرح برتاؤ کیا جائے (مثال ایک بازار) اور محفوظ رہیں۔"
اپےن ٹرینیز سے بات کریں کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے ان تجاویز کا کیا مطلب
ےہ۔
آ
ایسی مثالیں استعمال کر کے تجاویز کو اجاگر کریں جو �پ کے ٹرینیز کے لیے موزوں
ہوں۔ مثال کے طور پر ،خواتین اس بارے میں زیادہ فکر مند ہو سکـتی ہیں کہ
ہراساں ہونے سے کیسے بچا جائے۔
آ
ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ،تو یہ
کوئی
سے
پےل
گوگل
پ
�
وضاحت کریں" :جب
آ
اس بات کو آیقینی بنانے کے لیے اسے چیک کرتا ےہ کہ یہ �پ کے استعمال کرنے کے لیے
محفوظ ےہ۔ �پ کو اب بھی انٹرنیٹ استعمال کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے کیونکہ
دیگر خطرات بھی ہیں۔"
عملی مضاہرہ کریں!
استعمال کرنے سے
حصہ ان لوگوں کو اپےن اینڈروئیڈ فون کا آ
ووضاحت کریں :آ"محفوظ رہےن کا ایک اہم آ
ر کنا ےہ جنہیں �پ نہیں جانےت ہیں۔ اگر وہ �پ کا فون استعمال کر سکـےت ہیں تو وہ �پ کے تمام
رابطوں اور معلومات تک رسائی حاصل کر سکـےت ہیں۔"
آ
ہیں تو یہ بیٹری کو
کرتے
نہیں
استعمال
فون
ائیڈ
ر
اینڈ
اپنا
لیے
کے
وقت
کچھ
پ
�
وضاحت کریں" :اگر
آ
آ
بچانے کے لیے اسکرین کو �ف کر دے گا۔ پاس ورڈ بنانا ضروری ےہ تاکہ دوسرے لوگ �پ کے فون کو
تالش کرنے پر اسے استعمال نہ کر سکیں۔"
ڈﯾﻮاﺋﺲﺳﯿﮑﯿﻮرﭨﯽ
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"ڈیوائس سیکیورٹی" پوسٹر دکھائیں
ٹرینیز کو دکھائیں کہ وہ 'ڈیوائس سیکیورٹی' کے پوسٹر پر عمل کر کے اپےن ڈیوائس کا
پن کیسے تبدیل کر سکـےت ہیں۔

آ
ر آ
استعمال کرنے کے بجائے اسکرین پر پیٹرن بنانا پسند کرتے ہیں ،تو �پ اسی جگہ پر اسے
نمبر
پ
�
مشو ہ :اگر
آ
تبدیل کر سکـےت ہیں جہاں �پ اپنا پن تبدیل کرتے ہیں۔
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خالصہ

آ
اینڈرائیڈ �ئیکن کھیل کھیلیں
اس بات کا مظاہرہ کریں کہ ٹرینی اپےن اینڈرائیڈ فون (اگر دستیاب ہو) پر اپنی بیٹری
کے بارے میں معلومات تک کیسے رسائی حاصل کر سکـےت ہیں۔
آ
ایک وقت میں ایک اینڈرائیڈ �ئیکن دیکھائیں (پےل اسٹور ،کروم ،وائی-فائی،
سیٹنگز ،گوگل اسسٹنٹ ،جی میل)
•پوچھیں "یہ کون سی ایپلیکیشن ےہ؟"
•ٹرینیز سے پوچھیں کہ وہ کون سی ایپ استعمال کر کے سب سے زیادہ لطف اندوز
ہوئے ہیں۔
آ
•اپےن ٹرینیز کو سمجھائیں کہ ہر ایک �ئیکن کیا ےہ اگر انہیں معلوم نہیں ےہ
(پوچھیں کہ کیا انہیں مدد کی ضرورت ےہ)
صحیح جوابات کے لےئ چھوٹے انعامات (جیسے مٹھائیاں) دیں اور بعد میں دیوار
• آ
پر �ئیکن چپکا دیں تاکہ ٹرینیز کو یاد رےہ کہ وہ کیا ےہ۔

اپےن ٹرینیز سے بات کریں کہ انہوں نے
اینڈروئیڈ کے بارے میں کیا سیکھا ےہ۔
آ
•"�پ نے اینڈرائیڈ فون سیٹ اپ کرنے
کے بارے میں کیا سیکھا ےہ؟"
آ
•"ایپس کیا ہیں؟ �پ آانہیں کہاں سے
ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں؟ �پ کو کن ایپس
میں دلچسپـی ےہ؟"
آ
اسسٹنٹ تک کیسے رسائی
گوگل
پ
"�
•
آ
حاصل کرتے ہیں؟ �پ اسے کس لیے
استعمال کر سکـےت ہیں؟"
آ
•"�پ ڈیٹا پر پیسے کیسے بچا سکـےت
ہیں؟"
آ
•"�پ اپنی بیٹری کو زیادہ دیر تک چلےن
میں کس طرح مدد کر سکـےت ہیں؟"
آ
•"کچھ طریقے کیا ہیں جن سے �پ اپےن
اینڈرائیڈ فون کو مزید محفوظ بنا
سکـےت ہیں؟"
آ
•"�پ اپنی کام کی زندگی میں اسے کیسے
استعمال کر سکـےت ہیں؟"
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اگال مرحلہ
رآ
آ
اگر �پ سیشن کے اختتام پر پہنچ جاتے ہیں او �پ کے پاس
اضافی وقت ےہ:
آ
پوچھیں" :کیا �پ کے پاس اینڈرائیڈ کے بارے میں مزید
سواالت ہیں؟"
آ
پوچھیں�" :پ موبائل انٹرنیٹ کے بارے میں اور کیا جاننا
چاہیں گے؟"
آ
کچھ اور جدید خصوصیات جن پر �پ اپےن ٹرینیز کے ساتھ بات
کر سکـےت ہیں ان میں شامل ہیں:
آ
•"�پ اپےن فون میں "مزید جگہ" کیسے بنا سکـےت ہیں؟"
آ
•“�پ اپےن موبائل ڈیٹا کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر
کرنے کے لیے اپنا نیٹ ورک کیسے بنا سکـےت ہیں؟"
آ
•"�پ کروم میں اپنی رازداری اور سیکیورٹی کی ترتیبات کو
کیسے تبدیل کر سکـےت ہیں؟"
آ
•"�پ راسےت جانیں کے لیے گوگل میپس کا استعمال کیسے
کر سکـےت ہیں؟"
ٹرینیز کو دکھائیں کہ گوگل اسٹور سے اضافی ایپس آکیسے ڈاؤن
لوڈ کریں۔ ایسی ایپلیکیشن کا انتخاب کریں جسے �پ خود
استعمال کرتے ہیں۔

رسائی خصوصیات
قابلبک
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معذور لوگوں کے ساتھ کام کرنا
دنیا میں تقر ً
یبا  15فیصد لوگ کسی نہ کسی شکل میں معذوری کا شکار ہیں۔ بہت سے معذور افراد کے لیے ،زندگی
مشکل ہو سکـتی ےہ کیونکہ انہیں تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال جیسی خدمات تک رسائی میں رکاوٹوں کا
سامنا کرنا پڑتا ےہ ،جن کا سامنا دوسرے لوگوں کو نہیں ہوتا۔ تاہم ،موبائل فون ان میں سے کچھ رکاوٹوں کو
دور کرنے میں مدد کر سکـتا ےہ اور معذور افراد کو روزمرہ کے کام کرنے کی اجازت دیتا ےہ جو کہ انہیں عام طور پر
کرنا مشکل ہوتا ےہ۔
بہت سے فوائد ہیں جو موبائل معذور افراد کی زندگیوں میں ال سکـےت ہیں۔ موبائل کو واٹس ایپ ،کال یا ایس ایم
ایس کے ذریعے لوگوں کو ان کے آدوستوں اور رشتہ داروں سے جوڑ نے آکے لیے استعمال کیا جا سکـتا ےہ۔ موبائل،
موبائل منی ،تفریح ،خبروں اور �ن الئن معلومات تک رسائی کو بھی �سان بناتا ےہ۔ نیز ،بہت سے معذور افراد کے
لیے ،موبائل نقل و حمل ،تعلیم ،صحت کی دیکھ بھال کی خدمات اور برادری گروپس کا گیٹ وے ےہ۔
آ
شاید �پ سوچ رےہ ہوں کہ جو شخص دیکھ یا سن نہیں سکـتا وہ موبائل فون کیسے استعمال کر سکـتا ےہ؟ قابل
رسائی خصوصیات کے نام سے جانا جاتا فنکشنز کا ایک سیٹ ےہ جو لوگوں کو موبائل فون کے تجربے کو بہتر بنانے
میں مدد کر سکـتا ےہ۔ یہ خصوصیات کم بصارت والے کسی شخص کی اسکرین پر چیزوں کو بڑا بنانے میں مدد کر
سکـتی ہیں ،مثال کے طور پر ،یا کسی ایسے شخص کی مدد کر سکـتی ےہ جو ویڈیو میں کہی جانے والی باتوں کو
نہیں سن سکـتا۔ تاہم ،بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ یہ قابل رسائی خصوصیات موجود ہیں ،یا
وہ نہیں جانےت کہ انہیں کیسے استعمال کیا جائے۔
بصارت اور/یا سماعت کی خرابی والے افراد کو دو طریقوں سے موبائل استعمال کرنے کے لیے مدد کی ضرورت پڑ
سکـتی ےہ۔ سب سے پہےل ،دوسرے صارفین کی طرح ،انہیں واٹس ایپ ،انٹرنیٹ ،یوٹیوب وغیرہ کو استعمال
قابل
کرنے کا طریقہ سیکھےن کی ضرورت پڑسکـتی ےہ۔ دوم ،انہیں واپےن فون اور ایپس کو استعمال رکرنے آ کے لیے آ
خصوصیات کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھےن کی ضر رت ہوگی۔ تمام ماڈیولز کے دو ان �پ کو کال �ؤٹ
رسائی آ
باکسز نظر �ئیں گے جو ہر ایک اہم خدمات کے لیے قابل رسائی نکات تجویز کرتے ہیں ،اس کے بعد دو ماڈیولز
تفصیل سے مختلف قسم کی قابل رسائی خصوصیات کو دیکھاتا ےہ جو کم/بصارت والے یا کم سنےن والے/بہرے
لوگوں کے لیۓ مفید ثابت ہو سکـےت ہیں۔
آ
آ
اپےن صارفین کو دونوں عناصر کی تعلیم دے کر� ،پ انہیں زیادہ �زادانہ طور پر زندگی گزارنے اور معاشرے میں
زیادہ سے زیادہ حصہ لیےن کے لیے بااختیار بنانے میں ان کی مدد کریں۔
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آمعذور صارفین کے ساتھ مواصلت -
�غاذ کریں
"پہےل پوچھیں "...کسی بھی صورت حال میں اہم ےہ اور اسی کا اطالق کسی معذور شخص کے ساتھ بات چیت
کرتے وقت ہوتا ےہ۔ ہمیں مدد یا مدد کی پیشکش کرنے اور فرض کرنا سے پہےل ہمیشہ اس شخص سے پوچھنا
چاہیے۔
آ
ر
ر
کچھ ناگوار کہےن سے خوف
یا
کرنے
استعمال
الفاظ
غلط
او
ہیں
ـےت
ک
س
ا
ر
گھب
وقت
ملےت
سے
شخص
معذو
کسی
پ
�
آ
آ
محسوس کر سکـےت ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ �پ اس شخص کا احترام کریں جیسے �پ کسی اور کے ساتھ
کرتے ہیں۔

معذور صارفین کے ساتھ مواصلت کرنے
کے لےی اعلی تجاویز
براہ راست بات کریں بجائے کے کسی ساتھی یا کسی اشارے کی زبان کے مترجم کے ذریعے جو موجود
ہو۔
آ
اگر �پ مدد کی پیشکش کرتے ہیں ،تو اس کے قبول ہونے تک انتظار کریں۔ پھر سنیں یا ہدایات
طلب کریں۔
بالغوں کے ساتھ بالغوں جیسا سلوک کریں۔ معذور افراد کو ان کے پہےل ناموں سے صرف اس وقت
مخاطب کریں جب دوسروں تک بھی اسی واقفیت کو بڑھایا جائے۔
کسی کی وہیل چیئر یا اسکوٹر پر نہ جھکیں اور نہ ہی کسی کےگائیڈ کـےت کے ساتھ کھیلیں۔
جن لوگوں کو بولےن میں دقت ہو انہیں غور سے سنیں ،انہیں ختم کرنے کا وقت دیں۔ اگر ضروری
ہو تو ،ایسے سواالت پوچھیں جن کے مختصر جوابات درکار ہوں۔
آ
کبھی بھی سمجھےن کا بہانہ نہ کریں؛ اگر �پ غیر واضح ہیں تو اس شخص سے پوچھیں۔
آ
گھبرآائیں نہیں! شرمندہ نہ ہوں اگر �پ عام تاثرات استعمال کرتے ہیں جیسے "بعد میں ملیں گے" یا
"کیا �پ نے اس کے بارے میں سنا ےہ؟" جس کا تعلق کسی شخص کی معذوری سے لگـتا ہو۔
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سماعت سے محروم صارفین
کے ساتھ تعاون کرنا
بولےن سے پہےل اس شخص کی توجہ حاصل کریں۔ توجہ حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں
– جیسے بازو پر ہلکا لمس۔ اس شخص سے تجاویز طلب کریں۔
آ
واضح اور معتدل رفتار سے بات کریں۔ اپنی �واز کا حجم بہت زیادہ بڑھانا ،اور چیخنا مددگار
نہیں ےہ۔
آ
بات کرتے وقت براہ راست اس شخص کو دیکھیں اور اگر ممکن ہو تو اس کی �نکھ کی سطح
پر رہیں۔
وقت ،اس شخص سے پوچھیں کہ کیا وہ سمجھ گـےئ ہیں( ،مثال کے طور پر
معلومات دیےت آ
"کیا اس کی سمجھ � گئ ےہ؟")۔
آ
چہرے اور جسم کے تاثرات ظاہر کرنے میں �رام محسوس کرنا ،مسکرانا ،اشارہ کرنا وغیرہ سب
بات چیت میں مدد کرتے ہیں۔
آ
آ
ہوشیار رہیں کہ �پ کا چہرہ سایہ میں ہو سکـتا ےہ ،اور �پ کے پیچھے کی روشنی اس شخص
آ
کے لیے �پ کے تاثرات دیکھنا مشکل بنا سکـتی ےہ۔
آ
جہاں ممکن ہو پس منظر کے شور کو کم کریں ،پس منظر کے شور میں �وازیں سننا بہت
مشکل ہو سکـتیں ہیں۔
اگر ضروری ہو تو اپنی بات چیت کو بڑھانے کے لےی پنسل اور کاغذ کا استعمال کریں۔ شور
والے آماحول میں ،مطلوبہ الفاظ لکھنا ان لوگوں کی مدد کر سکـتا ےہ جن کو سنےن میں مشکل
پیش �تی ےہ۔
جب شک ہو تو ،سماعت سے محروم شخص سے اپنی بات چیت کو بہتر بنانے کے لےی تجاویز
طلب کریں۔
آ
آ
سماعت سے آمحروم بہت سے لوگ سماعت کے �الت آاستعمال کرتے ہیں۔ معلوم کریں کہ �یا وہ
شخص کوئی �ال استعمال کر رہا ےہ اور پوچھیں کہ �پ کیسے اسے استعمال کرنے میں ان کی
مدد کر سکـےت ہیں۔
صبر کریں،پر اعتماد اور پر سکون رہیں۔
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نابینا صارفین
کے ساتھ تعاون کرنا
آ
اپنا تعارف کریں -ہر کوئی �وازوں کو نہیں پہچانتا یا انہیں یاد نہیں رکھتا۔
چیخیں مت۔ بصارت سے محروم یا نابینا ہونے کا مطلب یہ نہیں ےہ کہ وہ واضح طور پر نہیں
سن سکـےت۔
جب آ�پ جانے والے ہوں تو لوگوں کو بتائیں۔ کسی ایسے شخص کو نہ چھوڑیں جو اندھا ہو اور
خود سے بات کر رہا ہو۔
ہاتھ کے اشاروں سے پرہیز کریں کیونکہ اگر وہ اچھی طرح نہیں دیکھ سکـےت ہیں تو سمتوں اور
اشاروں کو سمجھنا مشکل ہو سکـتا ےہ۔
دیکھیں یا "دیکھو" جیسے الفاظ کی فکر نہ کریں۔ بصارت سے محروم لوگ سمجھےت ہیں کہ یہ
الفاظ باقاعدہ گـفتگو کا حصہ ہیں۔
نابینا شخص کو نہ دھکیلیں ،نہ کھینچیں یا پکـڑیں۔
مدد کے لےئ اپنا بازو پیش کریں۔ پوچھیں کہ کوئی رہنمائی کو کس طرح ترجیح دیتا ےہ۔
اگر اس شخص کے پاس گائیڈ کـتا ےہ تو کـےت کے ساتھ بات کرنے یا کھیلےن سے گریز کریں۔ کبھی
بھی کسی خدمتی کـےت کو کھانا نہ کھالئیں ,ماریں نہیں اور نہ ہی ہدایت کریں جب تک کہ وہ
ہارنس یا واسکٹ پہےن ہوئے ہوں :وہ مدد کے لیے موجود ہیں اور پالتو نہیں ہیں۔

157

رسائی خصوصیات
قابلبک
ماڈیول - -106فیس

رسائی خصوصیات
قابلبک
ماڈیول - -106فیس
آتعارف  /کم یا بصارت سے محروم  /رنگ بدلنا  /میگنیفیکیشن  /ٹیکسٹ ٹو اسپیچ  /کم سنےن والے یا بہرے
�واز میں اضافہ  /ساؤنڈ ایمپلیفیکیشن  /کیپشنز  /الئیو ٹرانسکرپشنز  /خالصہ

ٹریننگ کا تعارف
ٹرینر کے لیۓ نوٹ
سنےن والوں کے لیۓ پیچیدہ نہیں ےہ۔ تمام آاینڈرائیڈ
موبائل فون کا استعمال کم یا کم بصارت کے ساتھ ،یا کم یا کم آ
فونز لوگوں کو فون استعمال کرنے میں مدد کر سکـےت ہیں جب وہ �سانی سے اسکرین نہیں دیکھ سکـےت یا �وازیں
خصوصیات کہالتے ہیں۔ زیادہ تر صارفین کی کچھ بصارت یا سماعت ہوگی ،اور
نہیں سن سکـےت۔ یہ
قابل رسائی آ
ر
و
انہیں فون کو دیکھےن او سنےن میں �سانی پیدا کرنے کی ضر رت ہوگی۔ کچھ صارفین کی نظر یا سماعت بہت کم
ہوگی اور انہیں فون کو مختلف طریقے سے استعمال کرنے میں مدد کی ضرورت ہوگی۔
آ
نیچے دی گئ ہر ایک سرگرمی کے لیے ،ایک سادہ سرگرمی ےہ ،لیکن اگر �پ کے پاس اسے مکمل کرنے کے لیے وقت
ہو تو مزید تفصیلی سرگرمی بھی ےہ۔
مشورہ :قابل رسائی خصوصیات جو کسی شخص کو فون استعمال کرنے میں مدد کرتی ہیں وہ بہت سی
ایپس میں استعمال کی جا سکـتی ہیں ،لیکن ہو سکـتا ےہ کہ کچھ ایپس میں کام نہ کریں۔
آ
گوگل اسسٹنٹ بہت کار�مد ہو سکـتا ےہ – خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی بصارت بہت کم ےہ (مزید
معلومات صفحہ  146پر مل سکـتی ہیں)۔

آ
وہ چیزیں جس کی �پ کو ضرورت ہوگی
ﮐﻢ ﺑﺼﺎرت واﻠﮯ ﻠﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻠ� ﻤﯿﮕﻨﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ
1

2

3

4

5

قابل رسائی خصوصیات
پوسٹرز
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رسائی خصوصیات
قابلبک
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ماڈیول - 6
آتعارف  /کم یا بصارت سے محروم  /رنگ بدلنا  /میگنیفیکیشن  /ٹیکسٹ ٹو اسپیچ  /کم سنےن والے یا بہرے
�واز میں اضافہ  /ساؤنڈ ایمپلیفیکیشن  /کیپشنز  /الئیو ٹرانسکرپشنز  /خالصہ

بہت کم یا بصارت سے محروم صارفین
سرگرمی :ڈسپےل کی ترتیبات کو تبدیل کرنا
)کم بینائی کے لےی(

ﮐﻢ ﺑﺼﺎرت واﻠﮯ ﻠﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻠ� ﻤﯿﮕﻨﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ
1

2

3

4

5

اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

واﭨﺲ اﯾﭗ
1

159

2

ون -ﭨﻮ -ون ﻤﯿﺴﺠﻨﮓ

3

4

5

آ
آ
وضاحت کریں�" :پ ‘عمومی ترتیبات’ مینو پر اسکرین کے نظر �نے کا طریقہ تبدیل کر
سکـےت ہیں"
پوچھیں کہ ٹرینی کس چیز میں دلچسپـی رکھےت ہیں :رنگ تبدیل کرنا اور درست
کرنا؛ فونٹس اور ڈسپےل کا سائز تبدیل کرنا؛ کنٹراسٹ بڑھانا اور سفید روشنی کو کم
کرنا۔
'ڈسپےل کی ترتیبات کو تبدیل کرنے کا طریقہ' پوسٹرز میں سے کسی ایک کا استعمال
کرتے ہوئے کم بصارت والے لوگوں کے لیے ترتیبات کو تبدیل کرنے کا طریقہ دکھائیں:
•رنگ تبدیل کرنا اور درست کرنا؛
•فونٹ تبدیل کرنا؛
•ڈسپےل کا سائز تبدیل کرنا؛
•کنٹراسٹ کو بڑھانا اور سفید روشنی کو کم کرنا۔
آ
ٹرینر :اگر �پ کسی ایسے شخص کو جانےت ہیں جو ان ترتیبات کو استعمال کرتا ےہ،
تو ان کی کہانی سنا کر فوائد کو اجاگر کریں۔
وضاحت کریں" :ہم پیغام بھیجےن کے لیے واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے اس پر
عمل کرنے جا رےہ ہیں"
'واٹس ایپ پر پیغام بھیجےن کا طریقہ' پوسٹر کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرہ کریں
آ
1 .واٹس ایپ �ئیکن تالش کرنے میں گروپ کی مدد کریں
2 .چیک کریں کہ ہر کوئی واٹس ایپ کے بارے میں جانتا ےہ اور اسے استعمال کرنا
جانتا ےہ
3 .پیغام بھیجےن کا مظاہرہ کریں
4 .فونٹ کا سائز بڑھائیں اور گروپ میں کسی اور کو واٹس ایپ میسج بھیجیں

رسائی خصوصیات
قابلبک
ماڈیول - -106فیس

رسائی خصوصیات
قابلبک
ماڈیول - -106فیس
آتعارف  /کم یا بصارت سے محروم  /رنگ بدلنا  /میگنیفیکیشن  /ٹیکسٹ ٹو اسپیچ  /کم سنےن والے یا بہرے
�واز میں اضافہ  /ساؤنڈ ایمپلیفیکیشن  /کیپشنز  /الئیو ٹرانسکرپشنز  /خالصہ

سرگرمی :رنگ بدلنا اور درست کرنا
اسکرین کو ٹھیک سے
وضاحت کریں :آ"کچھ لوگوں کو کچھ رنگ دیکھےن میں دشواری ہوتی ےہ اور وہ فون کی آ
نہیں دیکھ پاتے۔ �پ اپےن فون کے رنگ کو تبدیل کر سکـےت ہیں ،تاکہ لوگوں کے استعمال میں �سانی ہو۔"
مشورہ :یہ سیٹنگز شاید تمام فونز پر نہیں ہوں۔ اسے ترتیب دیےن میں ٹرینیز کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔
رﻧﮓ ﺑﺪﻠﻨﺎ اور درﺳﺖ ﮐﺮﻧﺎ
1

2

3

4

5

6

ﻤﺨﺘﻟﻒﺗﺮﺗیﺒﺎت
ٓ
ﮐﻮ ازﻤﺎﺋیﮟ اور
دیﮑﮭیﮟ ﮐﮧ ﮐیﺎ
ﺑﮩﺘﺮ �

'رنگ بدلنا اور درست کرنا' پوسٹر کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرہ کریں
1 .رنگ درست کرنے کی ترتیبات کے لیے ہدایات پر عمل کریں
آ
2 .ایک تصویر کھولیں جو �پ نے لی ےہ – یہ ٹرینر کی ہو سکـتی ےہ اگر وہ متفق
ہوں!
3 .ترتیب دیےن سے پہےل اور بعد میں تصویر دیکھیں

مشق :مختلف ایپس کے ساتھ رنگ درست کرنے کی کوشش کریں ،اس میں مقامی ویب سائٹ ،فیس بک جیسی
سوشل میڈیا ایپ اور واٹس ایپ جیسی میسجنگ ایپ شامل ہو۔
ٹرینر کہانی سنا کر اسے ایسے شخص جسے وہ جانےت ہوں جو رنگوں میں تمیز کرنے کی قابلیت نہ رکھتا ہو سے
متعلقہ بنائیں ،اپےن یا ان کے موبائل کے استعمال کے بارے میں کہانی سنائیں۔
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آتعارف  /کم یا بصارت سے محروم  /رنگ بدلنا  /میگنیفیکیشن  /ٹیکسٹ ٹو اسپیچ  /کم سنےن والے یا بہرے
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سرگرمی :کم بصارت والے لوگوں کے لےی
میگنیفیکیشن (اسکرین پر چیزوں کو بڑا بنانا)
آ
وضاحت کریں" :میگنیفیکیشن ایک ایسا فعل ےہ جو �پ کے فون پر موجود ہر چیز کو بڑا بناتا ےہ۔ بہت سے لوگ
چھوٹی چیزوں کو دیکھےن میں مدد کے لیے میگنیفیکیشن کا استعمال کرتے ہیں۔ کم بصارت والے لوگوں کے لیے یہ
ان کے اسکرین کا استعمال ممکن بناتا ےہ۔"
آ
حصہ ےہ۔ �پ اسے مختصر وقت کے لیے
"میگنیفیکیشن میگنفائنگ گالس کیرطرح کام کرتی ےہ لیکن یہ فون کا آ
استعمال کر سکـےت ہیں (مثال کے طو پر تصویر دیکھےن کے لیے) یا جب بھی �پ اپنا فون استعمال کرتے ہیں۔"
ﮐﻢ ﺑﺼﺎرت واﻠﮯ ﻠﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻠ� ﻤﯿﮕﻨﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ
1

2

3

4

5

'میگنیفیکیشن' پوسٹر کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرہ کریں کہ میگنیفیکیشن کو
کیسے استعمال کیا جائے۔
وضاحت کریں" :ہم پیغامات بھیجےن اور پڑھےن کے لیے میگنیفیکیشن کا استعمال
کریں گے۔ ہم واٹس ایپ کے ذریعے پیغام بھیج کر اس پر عمل کریں گۓ۔"
1 .فون پر مسلسل استعمال کے لیے میگنیفیکیشن میں اضافہ کریں
2 .گروپ میں کسی اور کو واٹس ایپ میسج بھیجیں

سرگرمی :میگنیفیکیشن
آ
وضاحت کریں" :میگنیفیکیشن ایک ایسا فعل ےہ جو �پ کے فون پر موجود ہر چیز کو بڑا بناتا ےہ۔ بہت سے لوگ
چھوٹی چیزوں کو دیکھےن میں مدد کے لیے میگنیفیکیشن کا استعمال کرتے ہیں۔ کم بصارت والے لوگوں کے لیے یہ
ان کے اسکرین کا استعمال ممکن بناتا ےہ۔"
آ
حصہ ےہ۔ �پ اسے مختصر وقت کے لیے
"میگنیفیکیشن میگنفائنگ گالس کیرطرح کام کرتی ےہ لیکن یہ فون کا آ
استعمال کر سکـےت ہیں (مثال کے طو پر تصویر دیکھےن کے لیے) یا جب بھی �پ اپنا فون استعمال کرتے ہیں۔"
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سرگرمی :میگنیفیکیشن
آ
وضاحت کریں" :میگنیفیکیشن ایک عارضی فعل بھی ہو سکـتا ےہ اور یہ "زوم" ان سے ملتا جلتا ےہ۔ �پ نے کچھ
بڑا بنانے کے لیے "زوم" کا استعمال کیا ہو گا  -جیسے ایک تصویر پر۔"
آ
وضاحت کریں" :اب �پ میگنیفیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے "زوم" کریں گۓ"
ﻋﺎرﺿﯽ ﻤﯿﮕﻨﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ
1

2

3

4

5
x3

'عارضی میگنیفیکیشن' پوسٹر
کا استعمال کرتے ہوئے تصویر کو زوم کرنے کا طریقہ دکھائیں

عارضی میگنیفیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے واٹس ایپ پیغام پڑھنا
وضاحت کریں" :ہم واٹس ایپ سے پیغام بھیج کر میگنیفیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے مشق کرنے جا رےہ ہیں"
آ
1 .گروپ کو واٹس ایپ �ئیکن تالش کرنے میں مدد کریں
2 .چیک کریں کہ ہر کوئی واٹس ایپ کے بارے میں جانتا ےہ اور اسے کیسے استعمال کرنا ےہ
3 .پیغام بھیجےن کا مظاہرہ کریں
4 .فون پر عارضی استعمال کے لیے میگنیفیکیشن میں اضافہ کریں
5 .گروپ میں کسی اور کو واٹس ایپ پیغام بھیجیں
مشق :مختلف ایپس کے ساتھ میگنیفیکیشن استعمال کرنے کی کوشش کریں ،اس میں مقامی ویب سائٹ ،فیس
بک جیسی سوشل میڈیا ایپ اور واٹس ایپ جیسی میسجنگ ایپ شامل ہو۔
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سرگرمی :ٹیکسٹ آٹو اسپیچ – فون کا اسکرین
پر ٹیکسٹ کو بلند �واز میں پڑھنا
آ
آ
بیک' اسے کہےت ہیں جب �پ آسکرین دیکھے بغیر اپنا فون سن س آکـےت ہیں۔ جب �پ اپےن
وضاحت کریں'" :ٹاک
آ
فون پر کچھ کریں گے تو یہ �پ سے بات کرے گا اور �پ کو بتائے گا کہ کیا ہو رہا ےہ ،یہ �پ کو یہ بتانے کے لےئ بھی
ارتعاش کرے گا کہ کیا ہو رہا ےہ۔"
"ٹاک بیک یا ٹیکسٹ ٹو سپیچ نابینا لوگوں کی زندگی بدل سکـتا ےہ۔ اس کا مطلب ےہ کہ وہ کسی کے پڑھےن کی
مدد کے بغیر اپنا فون استعمال کر سکـےت ہیں۔"
ﭨﺎک ﺑﯿﮏ ﺳﯿﭧ اپ ﮐﺮﯾﮟ
1

.
.
.
.
.
.
.

2

3

4

5

6

'ٹاک بیک سیٹ اپ' پوسٹر کا استعمال کرتے ہوئے 'ٹاک بیک' سیٹ اپ کرنے کا
مظاہرہ کریں

1اپےن فون پر گوگل ایپ کھولیں
2ٹاک بیک شروع کرنے اور اسے بند کرنے کی مشق کریں  -یہ کـئی بار کریں
3اب ٹاک بیک کے ساتھ نیوی گیٹ کرنے کے اشارے سیکھیں
4سرچ باکس پر جائیں
'5میرے قریب کیفیز' کی تالش کریں
6نتائج سنیں اور مزید جانےن کے لےئ ایک کیفے پر ڈبل ٹیپ کریں
7دیگر چیزوں تالش کرنے کی کوشش کریں

مشق کریں :مختلف ایپس کے ساتھ تقریر کی ترتیبات استعمال کرنے کی کوشش کریں ،اس میں مقامی ویب
سائٹ ،فیس بک جیسی سوشل میڈیا ایپ اور واٹس ایپ جیسی میسجنگ ایپ شامل ہو۔
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خالصہ
آ
وضاحت کریں" :تمام آاینڈرائیڈ فونز ان لوگوں کو فون استعمال کرنے میں مدد کرتا ےہ جو �سانی سے اسکرین نہیں
دیکھ سکـےت۔ بےشک �پ کے پاس بصارت کم یا بلکل نہ ہو ،موبائل فون کا استعمال پیچیدہ نہیں ےہ۔"
آ
"جو لوگ کچھ بصارت رکھےت ہیں ،ان کے لیے ہم فون کو دیکھےن میں �سانی پیدا کر سکـےت ہیں ،ان لوگوں کے لیے
جن کی نظر کم یا بلکل نہیں ےہ ،ہم اسکرین پر معلومات کو مختلف انداز میں پیش کرنے میں مدد کر سکـےت
ہیں۔ بصارت سے محروم لوگوں میں اکـثریت کی مدد کرنے کے لیۓ حل موجود ےہ۔"
"اس ماڈیول میں موجود خصوصیات ایک شخص کو بہت ساری ایپس میں فون استعمال کرنے میں مدد کر سکـتی
ہیں ،لیکن اگر کچھ فون کی ترتیبات نہ استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئ ہوں تو پھر وہ کام نہیں کریں گئ۔"
آ
"زیادہ آتر ایپس میں خصوصی 'شارٹ کٹ' ہوتے ہیں۔ یہ �پ کو اس ماڈیول میں بیان کردہ بہت سی چیزوں کو
اور بھی �سان طریقے سے استعمال کرنے میں مدد کر سکـےت ہیں!"

164

رسائی خصوصیات
قابلبک
ماڈیول - -106فیس

رسائی خصوصیات
قابلبک
- 10فیس
ماڈیول - 6
آتعارف  /کم یا بصارت سے محروم  /رنگ بدلنا  /میگنیفیکیشن  /ٹیکسٹ ٹو اسپیچ  /کم سنےن والے یا بہرے
�واز میں اضافہ  /ساؤنڈ ایمپلیفیکیشن  /کیپشنز  /الئیو ٹرانسکرپشنز  /خالصہ

کم سنےن والے یا بہرے صارفین
آ
سرگرمی� :واز میں اضافہ

ٓاواز ﻤﯿﮟ ﺑﮩﺘﺮی
1

2

3

آ
آ
وضاحت کریں�" :پ اپےن فون آ پر اسے تبدیل کر سکـےت ہیں تاکہ مختلف �وازیں کم یا
ذیادہ ہوں۔ مثال کے طور پر �پ آاسے تبدیل کر سکـےت ہیں تاکہ موسیقی اور ویڈیو
کی ،فون کالز یا االرم سے مختلف �وازیں ہوں۔"
آ آ
"�پ �وازوں کو ہر ممکن حد تک واضح کرنے کے لیے بیس الوڈنس نام کی ایک چیز
بھی استعمال کر سکـےت ہیں۔"
آ
ٹرینیز کے آساتھ �واز بڑھانے کے فوائد پر تبادلہ خیال کریں۔ ٹرینر اپنی مثالیں دیں کہ
کس طرح �واز اور وضاحت میں اضافہ ان کے تجربے کو بدل سکـتا ےہ۔ مثال کے طور
پر یہ کس طرح کسی ایسے شخص کی مدد کر سکـتا ےہ جو اپےن فون کو سنےت وقت
واضح طور پر سنےن کے لیے جدوجہد کرتا ےہ۔
آ
آ
'�واز میں بہتری' مرحلہ وار پوسٹر کا استعمال کرتے ہوئے �واز کی ترتیبات کو تبدیل
کرنے کا طریقہ دکھائیں۔

مشورہ( :اچھی کوالٹی) وائرڈ یا وائرلیس ہیڈسیٹ استعمال کرنا بہت اہم ےہ۔
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سرگرمی :ساؤنڈ ایمپلیفیکیشن
آ
آ
ہیں تو �پ کا
رےہ
کہہ
کیا
لوگ
گرد
ارد
کہ
جائے
ہو
مشکل
سننا
کو
پ
�
یں" :اگر
آ
وضاحت کر آ
اینڈروئیڈ فون �پ کی مدد کر سکـتا ےہ۔ 'ساؤنڈ ایمپلیفائر' نامی ایک چیز ےہ جو �پ کے سنےن کے
آ
لےئ �وازیں واضح کرے گا۔"
آ
مشورہ :ہو سکـتا ےہ کچھ فونز آمیں یہ فنکشن نہ ہو۔ اگر �پ کے ٹرینیز کے فون میں ‘ساؤنڈ ایمپلیفائر’ نہیں
ےہ تو انہیں ڈاؤن لوڈ کرنے میں �پ کی مدد کی ضرورت ہو سکـتی ےہ۔
ان حاالت پر تبادلہ خیال کریں جہاں یہ سمجھنا زیادہ مشکل ہو کہ کیا کہا جا رہا ےہ۔ ٹرینرز کے اپےن تجربے کا
استعمال کرتے ہوئے 'ساؤنڈ ایمپلیفائر' کے فوائد کو اجاگر کریں۔ مثال کے طور پر ،جب کوئی بہت شور والی جگہ
پر ہو یا وہ ایک بوڑھا شخص ہو جسے سنےن میں دوشواری کا سامنا ہو۔
ﺳﺎﯮﻧﮉ اﯾﻣﭙﻟﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ

1

2

3

4

5

'ساؤنڈ ایمپلیفیکیشن' پوسٹر کا استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کیا ٹرینی ان ترتیبات
کو مرحلہ وار تبدیل کر سکـےت ہیں۔

سرگرمی :کیپشنز
آ
آ
آ
آ
وضاحت کریں" :جب �پ آکا فون کوئی ویڈیو یا �ڈیو چال رہا ہو ،تو �پ 'کیپشنز' کو �ن کر سکـےت
ہیں۔ اس کا مطلب ےہ کہ �پ اسکرین پر الفاظ دیکھ سکـےت ہیں کہ کیا کہا جا رہا ےہ۔ جب
لوگوں کو گانا یا ویڈیو سننا مشکل ہو تو یہ بہت مددگار ثابت ہوتا ےہ۔"
آ
آ
"کیپشن سب کی مدد کر سکـےت ہیں۔ جب �ڈیو کسی دوسری زبان میں ہو یا �واز خراب ہو تو لوگوں کو یہ
سمجھانے میں مدد کرتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ےہ۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی مفید ےہ جنہیں سنےن میں دشواری کا
سامنا ےہ۔"
'سیٹ اپ کیپشن پوسٹر' کا استعمال کرتے ہوئے ٹرینیز کیپشنز کیسے ترتیب دیےت ہیں اس کا مظاہرہ کریں
آ
وضاحت کریں" :اب جب کہ ہم نے کیپشنز ترتیب دے دی ہیں ،ہم یوٹیوب پر کیپشن �ن کر کے ویڈیو دیکھےن
کی کوشش کر سکـےت ہیں۔"
مشورہ :کیپشنز اس وقت بہترین کام کرتیں ہیں جب ویڈیو بنانے والے شخص نے کیپشنز شامل کیے ہوں۔
کچھ ایپس  -جیسے یوٹیوب  -خود بخود ویڈیوز کو کیپشن کرتی ہیں اگر کوئی دستیاب نہ ہو لیکن یہ صیح
کام نہیں کرتیں۔
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ﺳﯿﭧ اپ ﮐﯿﭙﺸﻨﺰ
2

1

4

3

6

5

پوسٹر کا استعمال کرتے ہوئے ظاہر کریں کہ ٹرینیز یوٹیوب پر کیپشن
کے ساتھ ویڈیو کیسے دیکھ سکـےت ہیں:
آ
1 .پوسٹر میں ہدایات کا استعمال کرتے ہوئے ،کیپشن �ن کریں
2 .یوٹیوب ایپ یا ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہوئے ،پسندیدہ ویڈیو تالش کرنے
کے لےئ نیوی گیٹ کریں
3 .اگر مصنف نے کیپشن بنائے ہیں تو یہ خود بخود لگ جائیں گے

سرگرمی :الئیو ٹرانسکریپشنز

وضاحت کریں'" :الئیو ٹرانسکرائب' آ کیپشن کی طرح ےہ۔ اس کا مطلب یہ ےہ کہ
جب لوگ بات کر رےہ ہوتے ہیں تو �پ اسکرین پر الفاظ دیکھ سکـےت ہیں کہ وہ کیا
کہہ رےہ ہیں۔ بہت کم سماعت یا کوئی سماعت نہ ہونے والے لوگوں کے لےئ 'الئیو
ٹرانسکرائب' بہت مفید ثابت ہوسکـتا ےہ۔"
آ"کچھ اینڈروئیڈ فونز پر 'الئیو ٹرانسکرائب' پہےل سے ہی موجود ہوگا ،اگر نہیں ےہ تو
�پ کو اسے گوگل پےل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت پڑ سکـتی ےہ۔"
ٹرینر :اگر ٹرینیز کے فون میں 'الئیو ٹرانسکرائب' نہیں ےہ تو ان کو یہ ڈاؤن لوڈ کرنے
میں مدد کی ضرورت پڑ سکـتی ےہ۔
ﺳﯿﭧ اپ ﻻﺋﯿﻮ ﭨﺮاﻧﺴﮑﺮﯾﭙﺸﻦ

1

2

3

4

5

'سیٹ اپ الئیو ٹرانسکرپشن' پوسٹر کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرہ کریں کہ کیا
ٹرینی ان ترتیبات کو مرحلہ وار تبدیل کر سکـےت ہیں
1 .الئیو ٹرانسکرائب کھولیں اور گائڈ کی ہدایات پر مرحلہ وار عمل کریں
2 .کسی دوست کو فون کال کریں
3 .فون اسپیکر پر رکھیں
4 .جب وہ بولےت ہیں تو ٹرانسکرپشن دیکھیں
ٹرینر وضاحت کرے کہ فون پر بولےت وقت (یا لکھےت آہوئے) تمام معلومات کہیں
محفوظ ہو جاتی ہیں (مزید معلومات صفحہ  118پر �ن الئن سیفٹی سیکشن میں
حاصل کی جا سکـتی ہیں)۔

آ
مشورہ' :الئیو ٹرانسکرائب' ایک کمرے میں �مےن سامےن بات چیت میں بہترین کام کرتا ےہ۔ اب ایپس – مثال
کے طور پر سکائپ یا زوم  -بھی مفت میں اپنی ایپس میں ٹرانسکرپشن شامل کر رہی ہیں۔
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خالصہ
آ
آوضاحت کریں" :تمام اینڈرائیڈ فونز لوگوں آکو فون استعمال کرنے میں مدد کرتے ہیں جب وہ فون سے �نے والی
�وازیں نہیں سن سکـےت۔ یہاں تک کہ جب �پ صرف تھوڑا سا سن سکـےت ہیں  -موبائل فون کا استعمال پیچیدہ
نہیں ےہ۔"
آ
"کم سنےن والوں کے لیے ،ہم فون کو سنےن میں �سان بنا سکـےت ہیں ،ان لوگوں ًکے لیے جو کم یا کم سنےن والے ہیں،
آ
ہم �ڈیو معلومات کو مختلف انداز میں پیش کرنے میں مدد کر سکـےت ہیں ،مثال ،الفاظ کے طور پر۔"
ٹرینر وضاحت کریں" :اس ماڈیول میں موجود خصوصیات ایک شخص کو بہت ساری ایپس میں فون استعمال
کرنے میں مدد کر سکـتی ہیں ،لیکن اگر کچھ فون کی ترتیبات نہ استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئ ہوں تو پھر
وہ کام نہیں کریں گئ۔"
آ
"زیادہ آتر ایپس میں خصوصی 'شارٹ کـٹس' ہوتے ہیں۔ یہ �پ کو اس ماڈیول میں بیان کردہ بہت سی چیزوں کو
اور بھی �سان طریقے سے استعمال کرنے میں مدد کر سکـےت ہیں!"
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ماڈیول  - 11کائی او ایس
سیکھےن کے مقاصد
آ
•ٹرینی کائی او ایس فون پر بنیادی �پریشن کرنے کا طریقہ سیکھتا ےہ
•ٹرینی نے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ اور استعمال کی ےہ ،براؤزر کھوال ےہ اور ایک ویب
سائٹ نیویگیٹ کی ےہ۔
•ٹرینی اپےن کچھ اہداف کو پورا کرنے کے لےئ کائی او ایس فون استعمال کرنے کے
بارے میں پرجوش ےہ

45-60

آ
وہ چیزیں جس کی �پ کو ضرورت ہوگی

172

وقت کا دورانیہ
 45-60منٹ

چھوٹے انعامات

کائی او ایس فون

قلم

کائی او ایس پوسٹر :#1
کائی سٹور

کائی او ایس پوسٹر :#2
براؤزر

کائی او ایس پوسٹر :#3
وائی فائی سے جڑنا

کائی او ایس پوسٹر :#4
سیٹ اپ واٹس ایپ

کائی او ایس پوسٹر :#5
واٹس ایپ پر پیغام بھیجنا

کائی او ایس پوسٹر :#6
گوگل اسسٹنٹ

ماڈیول  - 11کائی او ایس

ماڈیول  - 11کائی او ایس
تعارف  /ایپس ڈاؤن لوڈ کرنا  /براؤزر کا استعمال کرنا  /وائ فائی سے جڑنا  /ایپس کا استعمال  /خالصہ  /اگلی سطح

کائی او ایس متعارف کروائیں
آ
آ
کائی او ایس فونز �پ کو �ن الئن جڑنے اور سمارٹ فون
کے تمام فوائد تک رسائی حاصل کرنے کے قابل بناتے
ہیں
کائی او ایس کی مختصر وضاحت دیں

فوائد کو ُاجاگر کریں!

آ
آ
آ
•"کائی او ایس فعال فون کا مطلب ےہ کہ �پ
کائی او ایس �پ (ٹرینر)� ،پ کے دوستوں اور اہل خانہ
انٹرنیٹ سے جڑ سکـےت ہیں ،واٹس ایپ اور دیگر کے لےئ کس طرح فائدہ مند ےہ۔ کچھ مثالوں میں شامل
ایپس استعمال کر سکـےت ہیں اور سستی قیمت پر ہیں:
سمارٹ فون کے تمام فوائد سے لطف اندوز ہو سکـےت
•انتظامات کرنے اور خبریں شیئر کرنے کے لےئ
ہیں۔"
دوستوں /خاندان کے افراد کے گروپوں کے ساتھ
کی طرح ایک براؤزر
•"کائی او ایس فونز
رابطہ کرنا؛
میں اوپیرا آ
ر
اور ایپلی کیشنز سٹو ےہ جہاں �پ مفت ایپس
•یوٹیوب ویڈیوز پر نئی مہارتیں سیکھنا۔ مخصوص
ڈاؤن لوڈ کر سکـےت ہیں۔"
مثالیں پیش کریں۔
•کسی بھی موضوع کے بارے میں دوستوں کے
کائی او ایس کو اپےن ٹرینیز سے متعلقہ
سواالت کے جوابات تالش کر کے ان کی مدد کریں؛
بنائیں
نیٹ مفت استعمال کریں۔
وائی فائی سے جڑ کر انٹر آ
• آ
اس بات پر تبادلہ خیال کریں کہ کائی او ایس فون ان
اگر �پ کے پاس ڈیٹا ےہ تو �پ اپنا انٹرنیٹ ان
کی زندگی میں کس طرح ان کی مدد کر سکـتا ےہ:
دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرسکـےت ہیں جن کے
آ
پاس ڈیٹا نہیں ےہ۔
•پوچھیں "�پ اپنی زندگی میں گوگل ایپ کیسے
استعمال کرسکـےت ہیں؟" ان کے مفادات کی بنیاد
پر کچھ تجاویز فراہم کریں۔
آ
•پوچھیں "�پ کون سی ایپس استعمال کرنا چاہیں
گے؟"
آ
یاد رکھیں :ٹریننگ میں مباحثوں اور سرگرمیوں کو اس بات سے جوڑیں کہ انٹرنیٹ �پ کے ٹرینیز کی اپنی
زندگیوں میں کس طرح مددگار یا مفید ثابت ہوسکـتا ےہ۔ اس سے ان کے لےئ ٹریننگ کو متعلقہ اور دلچسپ
رکھےن میں مدد مےل گی۔
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سرگرمی :ایپس ڈاون لوڈ کرنا
آ
جس سے �پ اپےن فون میں نےئ ٹولز شامل
وضاحت کریں" :ہر کائی او ایس فعال فون میں کائی سٹور ہوتا ےہ،
آ
کرسکـےت ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر ٹولز مفت ہیں۔ یہ وہ جگہ ےہ جہاں �پ مفت واٹس ایپ ،گیمز اور دیگر مفید
ایپس حاصل کرسکـےت ہیں۔"

ٹرینیز کو کائی سٹور دکھائیں

ایپس اور کائی سٹور کی مختصر وضاحت دیں:
•"کائی او ایس آ�پ کو مفت گیمز حاصل کرنے ،کھیل کے اسکور تالش کرنے اور
مفت خبروں کی معلومات تک رسائی کی اجازت دیتا ےہ۔ ان کو ایپس
اپےن فون پر
آ
کہا جاتا ےہ۔ �پ ان ایپس کو کائی سٹور میں مفت حاصل کر سکـےت ہیں۔"
آ
•کائی سٹور سے �پ زینڈر ،واٹس ایپ ،مذہبی متون اور بہت سی مفت ایپس تک
بھی رسائی حاصل کر سکـےت ہیں۔

فوائد کو ُاجاگر کریں!

آ آ
ایپس �پ� ،پ کے دوستوں اور خاندان والوں کی کس طرح مدد کرتی ہیں اس کی ذاتی مثالیں شیئر کریں۔ کچھ
مثالوں میں شامل ہو سکـتیں ہیں:
•انٹرنیٹ کنکشن کے بغیر بھی تصاویر اور ویڈیوز جیسی فائلیں شیئر کرنا
•لغت میں نےئ الفاظ کا مطلب سیکھنا
•دنیا بھر سے ترکیبیں پڑھنا
•ٹرینیز سے کہیں کہ وہ کائی سٹور کھولیں اور ایک ایپ تالش کریں جو وہ مفت حاصل کرنا چاہےت ہیں

کائی او ایس کو اپےن ٹرینیز سے متعلقہ بنائیں:

•اس بات پر تبادلہ خیال کریں کہ وہ کیا سیکھنا یا بہتر بنانا چاہےت ہیں اور ایک ایسی ایپ تالش کریں جو ایسا
کر سکے۔
•اس بات پر تبادلہ خیال کریں کہ ایپس کیا کر سکـتی ہیں :تفریح ،سیکھانا ،مدد کرنا ،یاد دالنا...
•پوچھیں" :کون سی ایپس ہونا مفید ےہ؟" ان کے مفادات کی بنیاد پر کچھ تجاویز فراہم کریں۔
آ
•پوچھیں�" :پ کون سی ایپس استعمال کرنا چاہیں گے؟"
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عملی مضاہرہ کریں!

آ
وضاحت کریں" :اب �پ کائی او ایس فون استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔"

" ایپس ڈاون لوڈ کرنے کے ليۓ کائی سٹور کا استعمال کیسے
کریں" پوسٹر دکھائیں

وضاحت کریں :اس پوسٹر میں دکھایا گیا ےہ کہ کائی سٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کیسے
کی جائے۔

•ٹرینیز کو دکھائیں کہ اپےن فون پر مراحل سے کیسے گزریں اور وضاحت کریں کہ وہ جتنی چاہیں ایپس ڈاؤن
لوڈ کرسکـےت ہیں۔ زیادہ تر ایپس ڈاؤن لوڈ کرنا مفت ےہ ،اور کچھ ڈیٹا بھی استعمال نہیں کرتے ہیں۔
•مختلف ایپس دریافت کریں۔ واٹس ایپ پر پیغامات اور تصاویر شیئر کریں ،فیس بک پر کسی مشہور
شخصیت کی اپ ڈیٹس دیکھیں ،فلیش اسکور پر براہ راست فٹ بال اسکور حاصل کریں ،کائی نیوز پر خبریں
پڑھیں وغیرہ۔۔
مشورہ :بہتر ےہ کہ کچھ ایپس (مثال کے طور پر واٹس ایپ) پہےل سے ڈاؤن لوڈ کی جائیں۔
ٹرینیز کو کھیل ڈاؤن لوڈ کرنے کے مراحل سے گزاریں۔
1 .کائی سٹور پر جائیں
2 .سفارش کردہ جدول میں دکھائی گـئی ایپس میں سے کوئی بھی کھولیں
3 .اب ڈاؤن لوڈ کریں
4 .گو دبا کر ایپ کھولیں
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سرگرمی :اپےن براؤزر کے ذریعے وکیپیڈیا تک رسائی
"براؤزر استعمال کرنے کا طریقہ" پوسٹر دکھائیں

آ
•وضاحت کریں" :ہر کائی او ایس فون میں ایک براؤزر ہوتا ےہ ،جہاں �پ اپنی
مطلب کی کوئی بھی ویب سائٹ یا معلومات تالش کر سکـےت ہیں۔"
آ
•"�پ معلومات تک رسائی کے لیے گوگل ایپ اور براؤزر ایپ استعمال کر سکـےت
ہیں۔"
آ
آ
•"اگر �پ ٹائپ اور پڑھےن کو ترجیح نہیں دیےت ہیں ،تو �پ گوگل اسسٹنٹ سے
سواالت پوچھ سکـےت ہیں؛ یہ براؤزر کی طرح ےہ!"
•"بہت آسے کاروباری اداروں ،حکومتوں اور دیگر تنظیموں کی ویب سائـٹس ہیں
جہاں �پ ان کی پیشکش کے بارے میں معلومات حاصل کر سکـےت ہیں۔"

فوائد کو ُاجاگر کریں!

آ آ
براؤزر �پ� ،پ کے دوستوں اور خاندان والوں کی کس طرح مدد کرتا ےہ اس کی ذاتی مثالیں شیئر کریں۔ کچھ
مثالوں میں شامل ہیں:
•مخصوص معلومات تالش کرنا
آ
•�پ کو درپیش مسائل کے لےئ تجاویز تالش کرنا
•وضاحت کریں کہ انٹرنیٹ پر سب کچھ سچ نہیں ےہ۔ بہت سی غلط معلومات ہیں ،لہذا حقیقی معلومات کے
لےئ سرکاری ویب سائـٹس پر چیک کرنا بہتر ےہ۔ یہاں تک کہ دوست بھی ایسی معلومات بھیج سکـےت ہیں جو
سچ نہ ہو۔

عملی مضاہرہ کریں!

آ
آ
وضاحت کریں�" :پ وکیپیڈیا پر کسی بھی موضوع کے بارے میں جان سکـےت ہیں۔ �ئیے سیکھےن کے لےئ ایک موضوع
تالش کرتے ہیں!"
•وکیپیڈیا پر جائیں اور کسی موضوع کو تالش کریں جس میں ٹریننی دلچسپـی رکھتا ےہ۔
•ویب سائٹ کو بک مارک کریں تاکہ ٹریننی اسے دوبارہ تالش کرسکے۔
آ آ
مشورہ“ :یہ یاد رکھنا ضروری ےہ کہ انٹرنیٹ ایک عوامی جگہ ےہ ،لہذا ہر اس چیز پر یقین نہ کریں جو �پ �ن
الئن دیکھےت یا پڑھےت ہیں۔
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سرگرمی :وائ فائی نیٹ ورک سے جڑیں
"وائی فائی سے جڑنے کا طریقہ" پوسٹر دکھائیں

آ
•وضاحت کریں :اب �پ وائی فائی سے جڑنے جا رےہ ہیں۔
آ
فائی کیا ےہ اس کی وضاحت کریں" :جب � آپ وائی فائی نیٹ ورک سے جڑتے
•وائی آ
ہیں تو �پ اپےن فون سے ڈیٹا استعمال کیے بغیر �ن الئن جا سکـےت ہیں۔"
آ
آ
•"�پ اپنا ڈیٹا آدوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکـےت ہیں۔ جب �پ ایسا
کرتے آہیں تو �پ اپےن فون سے وائی فائی بناتے ہیں اور دوسرے اس سے جڑ سکـےت
ہیں۔ �پ یہ کام سیٹنگز ایپ سے کر سکـےت ہیں۔"

آ
•وضاحت کریں" :اگر �پ ڈیٹا آاستعمال کیے بغیر ویڈیوز دیکھنا یا ویب براؤز کرنا چاہےت ہیں ،تو اگر کوئی وائی
فائی نیٹ ورک دستیاب ےہ تو �پ اس سے جڑ سکـےت ہیں۔ وضاحت کریں کہ وہ اپےن ارد گرد وائی فائی کہاں سے
حاصل کر سکـےت ہیں۔"

عملی مضاہرہ کریں!

آ
•سیٹنگز پر جائیں اور وائی فائی پر کلک کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ �ن
ہو گیا ےہ۔
آ
آ
آ
•�پ ہوم سکرین سے وائی فائی �ن اور �ف کر آسکـےت آہیں۔ “اوپر” بٹن پر چھوئیں
اور وائی فائی بٹن منتخب کریں۔ بیچ کا بٹن �ن یا �ف کرنے کے لیے دبائیں۔
منتخب کریں اور پاس ورڈ درج کریں۔ فون کو یہ معلومات یاد
•پھر نیٹ ورک
آ
رہیں گئ ،لہذا �پ کو ہر نیٹ ورک کے لےئ صرف ایک بار ایسا کرنے کی ضرورت
پڑے گی۔
•اپےن مظاہرے کے بعد ،ٹرینیز سے وائی فائی نیٹ ورک سے جڑنے کے لےئ کہیں۔
اس عمل کے دوران ان کے کسی بھی سواالت میں ان کی مدد کریں۔
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سرگرمی :گوگل اسسٹنٹ استعمال
کرنے کا طریقہ
"گوگل اسسٹنٹ کا استعمال کیسے کریں" پوسٹر دکھائیں

•پوچھیں" :چین یہاں سے کـتنا دور ےہ؟"
•اپےن ٹرینیز سے کہیں کہ وہ تصور کریں کہ وہ اس سوال کا جواب کیسے دیں گے،
جیسے کسی دوست سے پوچھنا۔ ان سے اس بات پر تبادلہ خیال کرنے کے لےئ
کہیں کہ وہ کائی او ایس فون کے ذریعے جواب کیسے حاصل کرسکـےت ہیں۔
•پھر انہیں دکھائیں کہ گوگل اسسٹنٹ سے یہ سوال کیسے آپوچھنا ےہ۔ (بیچ کا
بٹن دبائیں اور پکـڑیں اور سوال پوچھیں)۔ یہ دیکھائیں کہ �پ تجاویز کی
فہرست میں سے سوال کا انتخاب کرنے کے لےئ نیچے تیر کا استعمال کرسکـےت
ہیں۔

• آگوگل اسسٹنٹ تک رسائی کے لیے بیچ کے بڑے بٹن کو  2سیکنڈ کے لیے دبائیں۔
�پ اسسٹنٹ تک رسائی کے لیے بائیں تیر کا بٹن اور پھر بیچ کے بٹن کو بھی دبا
جب سکرین رنگین نقطوں کو حرکت کرتی دکھاتی ےہ ،تو اس کا
سکـےت ہیں۔ آ
مطلب ےہ کہ یہ �پ کی پوچھی ہوئی بات سن رہا ےہ۔
•انہیں نیچے سواالت/کاموں کے ساتھ ترغیب دیں اور گوگل اسسٹنٹ کی مدد سے
انہیں مکمل کرنے کے لےئ کہیں:
•کیمرہ ایپ کھولیں
•ایک لطیفہ بتائیں
•گانا چالئیں
•پیغام بھیجیں
•یوٹیوب کھولیں
•ان کے کسی رابطے پر کال کریں
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سرگرمی :گوگل میپس استعمال
کرنے کا طریقہ
پوچھیں" :میں یہاں سے جوہانسبرگ کیسے جا سکـتا ہوں؟"
آ
ٹرینیز کو بتائیں کہ �پ کو اس سوال کا جواب کیسے مال ےہ :گوگل میپس میں۔ پھر ،وضاحت کریں کہ بعض
اپےن
آ
اوقات �پ کو کسی دوسرے شہر کا راستہ تالش کرنے کی ضرورت ہوتی ےہ۔ ایسے حاالت کی ذاتی مثالیں شیئر
استعمال مددگار ہو۔
کریں جہاں گوگل میپس کا
آ
اب ،وضاحت کریں کہ گوگل میپس �پ کو کسی منزل کا تیز ترین راستہ کیسے دکھا سکـتا ےہ۔
آ
آ
آ
آ
وضاحت کریں" :گوگل میپس ہر کائی او ایس فون کے ساتھ �تا ےہ۔ جب �پ ایپ کھولےت ہیں ،آتو �پ اپنی �واز سے
ہدایات تالشآ کرسکـےت ہیں  -پڑھےن یا لکھےن کی ضرورت نہیں۔ مائیکروفون کے ساتھ پیےل رنگ کے �ئیکن پر چھوئیں
اور کہیں کہ �پ کہاں جانا چاہےت ہیں۔"
انہیں نیچے دیےئ گـےئ کاموں کے ساتھ ترغیب دیں اور انہیں گوگل میپس کا استعمال کرتے ہوئے مکمل کرنے کے لےئ
کہیں۔
•پیدل قریبی گاؤں تک پہنچےن کا طریقہ معلوم کریں
آ
•�پ نقشے پر کہاں ہیں تالش کریں
•جگہیں اور وہاں پہنچےن کے لےئ طریقے تالش کریں
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سرگرمی :واٹس ایپ پر کسی کو پیغام بھیجیں
"واٹس ایپ پر پیغام کیسے بھیجیں" پوسٹر دکھائیں

آ
•پوچھیں� :پ امریکہ میں رہےن والے دوست کو مفت میں کیسے پیغام بھیج سکـےت
ہیں؟
آ
وضاحت کریں" :واٹس ایپ کے ساتھ ،اگر �پ وائی فائی نیٹ ورک سے منسلک
•
آ
ہیں تو �پ کسی کو بھی مفت پیغام بھیج سک آـےت ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی
رہتا ےہ ،تو �پ واٹس ایپ کے ذریعے ان کے
دوست کسی دوسرے ملک میں آ
ساتھ مفت چیٹ کر سکـےت ہیں اگر �پ کے پاس وائی فائی ےہ۔"

•وضاحت کریں" :کسی کو واٹس ایپ پیغام بھیجےن کے لیے ضروری ےہ کہ ،انہیں )1 :اپےن فون پر رابطے کے طور پر
محفوظ کیا ہو؛  )2ان کے فون پر واٹس ایپ انسٹال ہو۔"
آ
•"کائی او ایس پر �پ بیچ کا بٹن دبا کر واٹس ایپ پر وائس میسج بھی کر سکـےت ہیں۔"
آ
آ
آ
•وضاحت کریں� :پ واٹس آایپ آ کے ذریعے پیغام ٹائپ یا ریکارڈ کرسکـےت ہیں۔ �پ پیغامات کے �گے چیک مارکس
کے ذریعے بتا سکـےت ہیں کہ �یا �پ کا پیغام بھیجا گیا ےہ ،پہنچ گیا ےہ اور پڑھا گیا ےہ۔ یہاں ہر ایک کا مطلب
یہ ےہ:
کامیابی سے بھیجا گیا پیغام
وصول کنندہ کے فون پر کامیابی سے پیغام پہنچایا گیا
آ
وصول کنندہ نے �پ کا پیغام پڑھ لیا ےہ
•اپےن ٹرینیز کو دکھائیں کہ کس طرح:
•واٹس ایپ پر سائن اپ کریں
•رابطہ کے ساتھ بات چیت کھولیں
آ
•واٹس ایپ کے ذریعے �ڈیو پیغام ریکارڈ کریں
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سرگرمی :کائی نیوز پر خبریں پڑھیں
ٹرینیز کو کائی سٹور اور
آ
کائی نیوز �ئیکن دیکھایں
•وضاحت کریں" :یہ ایک اخبار کی طرح ےہ ،لیکن مفت میں!"
آ
•"کائی نیوز ایپ �پ کے لیے اپنی مقامی خبروں کے بارے میں جانےن کی ایک جگہ ےہ۔"
آ
•"�پ نے کائی نیوز پر جو خبریں پڑھی ہیں وہ قابل اعتماد ذرائع سے ہیں۔"
آ
•"خبریں پڑھےن کے لیے �پ کو کائی سٹور سے کائی نیوز ایپ مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت
ےہ۔"

فوائد کو ُاجاگر کریں!

آ
اپنی کہانی بتائیں کہ خبریں پڑھنا �پ (ٹرینر) کے لےئ
کس طرح فائدہ مند ےہ۔ کچھ مثالوں میں شامل ہیں:
•اپےن دوستوں اور اہل خانہ آکو ان خبروں کے بارے
میں بتانے کے قابل ہونا جو �پ نے پڑھیں ہیں اور
ان کے ساتھ جانیں والی معلومات شیئر کرنا۔
•اپےن ملک اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ےہ اس کی
تازہ ترین خبریں جانیں ،چاےہ یہ خبر کسی
دوسرے شہر میں ہی کیوں نہ ہو۔
آ
•�پ کھانے ،کھیل ،سیاست ،مشہور شخصیات،
معیشت اور بہت کچھ کے بارے میں خبروں کی
پیروی کر سکـےت ہیں!
آ
•�پ کسی دوست /پڑوسی کو کچھ خبروں کے بارے
میں مزید آوضاحت کرنے کے قابل ہو سکـےت ہیں جو
انہوں نے �پ کے پڑھے ہوئے مضامین سے پڑھی
ہیں۔ مخصوص مثالیں پیش کریں۔
•ٹرینیز سے پوچھیں کہ وہ کس قسم کی خبروں میں
دلچسپـی رکھےت ہیں۔ ان کے جوابات کھیلوں کے
اسکور ،دوسرے شہروں کی خبریں،یا یہ جاننا کہ
دنیا میں کیا ہو رہا ےہ ہو سکـتیں ہیں...
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کائی او ایس کو اپےن ٹرینیز کے لےئ متعلقہ
بنائیں:
•اپےن ٹرینیز کے ساتھ تبادلہ خیال کریں کہ کائی او
ایس فون ان کی زندگی میں کس طرح ان کی مدد کر
سکـتا ےہ۔
آ
•پوچھیں�" :پ خبریں پڑھےن سے کیا سیکھ سکـےت
ہیں؟" ان کے مفادات کی بنیاد پر انہیں کچھ
تجاویز دیں۔
آ
•پوچھیں�" :پ کس موضوع کے بارے میں پڑھنا
چاہیں گے؟"

سرگرمیوں
یاد رکھیں :ٹریننگڑمیں مباحثوں زاور آ
کو اس بات سے جو یں کہ کائی نیو ایپ �پ کے
ٹرینیز کی اپنی زندگیوں میں کس طرح مددگار یا
مفید ثابت ہوسکـتی ےہ۔ اس سے ان کے لےئ
ٹریننگ کو متعلقہ اور دلچسپ رکھےن میں مدد مےل
گی۔

ماڈیول  - 11کائی او ایس
تعارف  /ایپس ڈاؤن لوڈ کرنا  /براؤزر کا استعمال کرنا  /وائ فائی سے جڑنا  /ایپس کا استعمال  /خالصہ  /اگلی سطح

سرگرمی :ایف ایم /ریڈیو ایپ متعارف کرائیں
آ
ٹرینیز کو ریڈیو �ئیکن دکھائیں

آ
آ
بالکل �پ کے پچھےل فیچر فون کی طرح� ،پ ریڈیو تک رسائی حاصل کر سکـےت ہیں!

ایک مختصر وضاحت دیں:
آ
•وضاحت کریں" :کائی ریڈیو ایپ بالکل اس ریڈیو کی طرح ےہ جو �پ کے پچھےل فون میں تھا!"
آ
آ
ایپ سے ریڈیو تک رسائی حاصل کر سکـےت ہیں� ،پ کو اسے انسٹال کرنے کے لیے ڈیٹا کی ضرورت
ریڈیو
پ
"�
•
آ
نہیں ےہ۔ یہ �پ کے فون میں پہےل سے ہی انسٹال ہوتا ےہ!"
آ
•“�پ اسپیکر یا اپےن ہیڈ فونز سے خبریں سن سکـےت ہیں۔ ریڈیو ایپ میں “اختیارات” بٹن دبا کر اس کو تبدیل
کر سکـےت ہیں۔
•"ریڈیو ایپ استعمال کرنے سے ڈیٹا استعمال نہیں ہوتا!"

فوائد کو ُاجاگر کریں!

آ
•اپنی کہانی بتائیں کہ ریڈیو کا استعمال �پ (ٹرینر) کے لےئ کس طرح فائدہ مند ےہ۔ کچھ مثالوں میں شامل
ہیں:
•لطف اندوز ہونا
•اپنی کمیونٹی اور بیرون ملک کی موسیقی سننا
آ
•�پ دیگر موضوعات سن سکـےت ہیں اور ان کے بارے میں جان سکـےت ہیں
آ
آ
•�پ ریڈیو فون کے سپیکر پر لگا سکـےت ہیں اور �پ دیگر کام کرتے ہوے اسے سن سکـےت ہیں۔
•ٹرینیز سے پوچھیں کہ وہ کس قسم کی خبروں میں دلچسپـی رکھےت ہیں۔ ان کے جوابات کھیلوں کے اسکور،
دوسرے شہروں کی خبریں،یا یہ جاننا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ےہ ہو سکـتیں ہیں...
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خالصہ
آ
کائی او ایس �ئیکن کھیل کھیلیں

آ
•ایک وقت میں ایک کائی او ایس �ئیکن دیکھائیں (کائی سٹور ،براؤزر ،ترتیبات،
گوگل اسسٹنٹ ،کائی نیوز)
•پوچھیں "یہ فون پر کہاں ےہ اور یہ کیا ےہ؟"
آ
•اپےن ٹرینیز کو وضاحت کریں کہ ہر �ئیکن کیا ےہ اور پوچھیں کہ کیا انہیں مدد
کی ضرورت ےہ۔
•ٹرینیز سے پوچھیں کہ یہ کائی سٹور سے کون سی ایپ استعمال کرنے سے لطف
اندوز ہوئے ہیں۔
صحیح جوابات کے لےئ چھوٹے انعامات (جیسے مٹھائیاں) دیں اور بعد میں دیوار
• آ
پر �ئیکن چپکا دیں تاکہ ٹرینیز کو یاد رےہ کہ وہ کیا ےہ۔

کائی او ایس کا خالصہ

•اپےن ٹرینیز سے تبادلہ خیال کریں کہ انہوں نے کائی سٹور کے بارے میں کیا سیکھا ےہ۔
آ
آ
•"�پ نے کائی سٹور کے بارے میں کیا سیکھا ےہ؟" " ،ایپس کیا ہیں؟" �" ،پ ایپس کے ساتھ کیا کر سکـےت
ہیں؟"
آ
•"کیا �پ کو اب بھی براؤزر استعمال کرنے کے بارے میں کوئی خدشات ہیں؟"
آ
•"�پ ذاتی ذندگی میں کائی نیوز کیسے استعمال کر سکـےت ہیں؟"
آ
•"�پ پیشہ ورانہ ذندگی میں اسے کیسے استعمال کر سکـےت ہیں؟"
آ
آ
•"�پ اپنی زندگی میں براؤزر کس چیز کے لےئ استعمال کرنا چاہےت ہیں؟ �پ سب سے زیادہ کیا چیز استعمال
کرنے میں دلچسپـی رکھےت اور پرجوش ہیں؟"
آ
آ
آ
•"اگر �پ پڑھے یا لکھے بغیر کچھ جاننا چاہےت ہیں تو گوگل اسسٹنٹ �پ کی مدد کیسے کر سکـتا ےہ؟"�" ،پ
گوگل اسسٹنٹ تک کیسے رسائی حاصل کرسکـےت ہیں؟"
آ
آ
مشورہ" :اگر �پ نہیں جانےت کہ ایپ کیا کرتی آےہ تو گھبرائیں نہیں۔ �پ مفت میں کسی بھی کائی آ او ایس ایپ
ساتھ کچھ وقت گزارتےر ہیں ،تو �پ اسے آ
کو ڈاؤن لوڈ اور ایکسپلور کرسکـےت ہیں۔ اگر �پ کسی ایپ کے آ
استعمال کرنا سیکھ جائیں گے۔ بس اس بات کو یقینی بنائیں کہ �پ وائی فائی نیٹ و ک سے جڑیں تاکہ �پ
اپنا تمام ڈیٹا استعمال نہ کریں۔"

183

ماڈیول  - 11کائی او ایس

ماڈیول  - 11کائی او ایس
تعارف  /ایپس ڈاؤن لوڈ کرنا  /براؤزر کا استعمال کرنا  /وائ فائی سے جڑنا  /ایپس کا استعمال  /خالصہ  /اگلی سطح

اگلی سطح
آ
آ
اگر �پ سیشن کے اختتام پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر بھی �پ کے پاس اضافی وقت
ےہ:

آ
پوچھیں" :کیا �پ کے پاس کسی بھی چیز کے بارے میں مزید سواالت ہیں جس کا ہم نے سیشن میں احاطہ کیا
ےہ؟"
پوچھیں" :وہ موبائل انٹرنیٹ آکے بارے میں اور کیا جاننا چاہیں گے؟"
کچھ مزید جدید فیچرز جن پر �پ اپےن ٹرینیز کے ساتھ بات چیت کرسکـےت ہیں مندرجہ ذیل ہیں:
آ
آنتائج کا جائزہ لینا�" :پ یہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی ایپ استعمال کرتے وقت ڈیٹا استعمال ہوتا ےہ؟"
"�پ کو کیسے پتہ چےل گا کہ کوئی ایپ دوسرے سے زیادہ ڈیٹا استعمال کرتی ےہ (یوٹیوب ،فیس بک اور واٹس ایپ
پر مواد کی اسٹریمنگ گیمز جیسی دیگر ایپس کے مقابےل میں زیادہ ڈیٹا استعمال کرے گی)؟"
آ
آ
اپےن فون پر میموری کیسے آمحفوظ کریں�" :پ یہ کیسے شناخت کر سکـےت ہیں کہ کون سی فائلیں �پ کے فون پر
زیادہ جگہ لیتیں ہیں؟" "�پ اپےن فون میں "زیادہ جگہ" کیسے بنا سکـےت ہیں؟"
آ
کائی او ایس پر گوگل میپس�" :پ کو ہدایات کیسے ملتی ہیں؟"
کائی سٹور سے ایپس ڈاؤن لوڈ کرنا ،اسے کیسے تالش کرنا ےہ ،ڈاؤن لوڈنگ کیسے کام کرتی ےہ ،اور ان کی قیمت
کـتنی ےہ (ایپس زیادہ تر مفت ہوتی ہیں)۔
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آ
موبائل انٹرنیٹ سکلز ٹریننگ ٹول کٹ ( ایم �ئی ایس ٹی ٹی (

آ
ٹریننگ اختیتام کو �ئی
شکریہ!
ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد ،اپےن ٹرینیز کو مبارکباد دیں اور انعام کے طور پر
سرٹیفکیٹ دیں۔
ٹرینیز کا شکر آیہ ادا کریں
آ
•پوچھیں" :کیا �پ ان قابل رسائی خصوصیات کو استعمال کرنے کے لےئ پراعتماد ہیں؟" یا "کیا �پ اپنا موبائل
فون استعمال کرنے کے لےئ پراعتماد ہیں؟"
•ٹریننگ میں اپےن ٹرینیز کا ان کے وقت ،رائے اور شرکت کے لےئ شکریہ ادا کریں
آ
ہینڈ �ؤٹس دیں

آ
آ
•اگر �پ نے پہےل سے ایسا نہیں کیا ےہ تو اپےن ٹرینیز کو ٹریننگ کے ہینڈ �ؤٹ دیں
•ان میں 'حفاظتی تجاویز'' ،لغت' اور 'واٹس ایپ ،یوٹیوب اور گوگل ہاؤ ٹو یوز پوسٹرز' شامل ہیں جو اس ٹول
کٹ کے ریسورسز سیکشن میں پائے جا سکـےت ہیں

اختتامی تقریب کا انعقاد کریں
•ہر ٹریننی کو دستخط شدہ سرٹیفکیٹ دیں (سرٹیفکیٹ کے سانچے وسائل سیکشن میں
شامل ہیں)
آ
•�پ ٹریننگ مکمل کرنے کے لےئ ٹریننگ دیےن والوں کو سرٹیفکیٹ بھی فراہم کرسکـےت ہیں
'بطور ٹرینرز'
آ
مشورہ� :پ ٹرینیز کے لےئ اسے ایک تقریب کی شکل بھی دے سکـےت ہیں ،ان سے کہہ کر
کہ وہ ایک وقت میں ایک آشخص کو ان کا سرٹیفکیٹ وصول کرنے اور ٹرینر سے ہاتھ
مالنے کے لےئ سب کے سامےن �ئیں۔
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سیشن کے بنیادی اصول
یہ جگہ ےہ:

محفوظ

اس ٹریننگ میں تمام آمعلومات کو خفیہ رکھیں۔
ہمارا مشورہ ےہ کہ �پ گروپ کے دوسرے
ممبران کے ساتھ ذاتی نمبر شیئر نہ کریں۔

مثبت اور کھال

براہ کرم اپنی رائے اور گـفتگو میں احترام اور مثبت
صحیح یا غلط جواب نہیں ےہ اور
برتیں۔آ کوئی
آ
�پ کو یہاں �زمایا نہیں جا رہا ےہ

ایک مشترکہ برادری

یہاں پر مختلف پس منظر ،علم اور رائے رکھےن
والے لوگ ہیں۔ یہ ہماری مشترکہ جگہ ےہ ،اس
لیے سب کا احترام اور تعاون کریں۔

منصفانہ

آ
ہم چھوٹے گروپوں میں کام کریں گے اور ہم �پ
کو مشترکہ فون فراہم کریں گے -ہم ہر ایک کو
سنےن اور باری باری فون کا استعمال کرنے کا
برابر موقع دینا چاہیں گے۔

آ
انٹرنیٹ پر محفوظ رہےن کے لےی �سان تجاویز

‘بالک’ کریں یا انآ لوگوں کو نظر
انداز ک آریں جنہیں �پ نہیں جانےت،
یا جو �پ کو پریشان کر رےہ ہیں

اپنی ذاتی معلومات کو نجی
رکھیں

آ
اگر �پ کسی بھی چیز کو دیکھےن یا
تجربہ کرنے کے بارے میں ناخوشگوار
محسوس کرتے ہیں ت آوکس یایس ے
پجان ےتہی ں
صک وبتائی ںجس ے �
شخ 
سپ ربھروس ہکرت ےہیں
او را 

شائستگی
لوگوں کے ساتھ آ
اور احترام سے پیش �ئیں

تعریفیں

ٹرینرز موبائل انٹرنیٹ پر مقامی متعلقہ معلومات شامل کرنے کے لےئ اس سیکشن میں اضافہ کرسکـےت ہیں

2G / 3G / 4G

انٹرنیٹ مختلف رفتاروں سے چل سکـتا ےہ۔  2Gانٹرنیٹ سست ترین 3G ،انٹرنیٹ
تیز اور  4Gانٹرنیٹ تیز ترین ےہ۔

ایپ

آ
ایک ایپ �پ کو اپےن فون پر سروس کا شارٹ کٹ دیتی ےہ۔ انٹرنیٹ سروسز جیسے
گوگل ایپس،اس سروس کو استعمال کرنے کے لیے
کہ ،واٹس آایپ ،فیس
بک ،ر آ
انٹرنیٹ پر �نے کا ایک فوری او �سان طریقہ فراہم کرتی ہیں۔

ایڈریس بار
www.google.com

ابھی
خریدیں!

Advert
or Ad

براؤزر

آ
آ
ایڈریس بار �پ کو دکھاتا ےہ کہ �پ کس ویب سائٹ پر ہیں۔ ایڈریس بار میں
ہمیشہ ویب سائٹ کا ایڈریس ہوگا جیسےکہ www.google.com
آ
اشتہار معلومات کا ایک ٹکـڑا ےہ جو �پ کو کچھ بیچےن کی کوشش کر رہا ہوتا ےہ۔
اشتہارات پر کلک کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔
آ
•اشتہارات ویڈیوز یا تصاویر کی شکل میں �پ کی سکرین پر نمودار ہو سکـےت ہیں۔
آ
•اشتہارات گوگل کے نتائج کے اوپر والے حصے اور اسکرین کے دائیں جانب �نے والی
لنکس بھی ہو سکـےت ہیں۔
ایک ویب براؤزر ،یا محض "براؤزر" ،ویب سائٹ تک رسائی اور دیکھےن کے لیے
استعمال ہونے والی ایپلیکیشن ےہ۔ عام ویب براؤزرز میں شامل ہیں؛

گوگل کروم

ڈیٹا

موزیال فائر فاکس

اوپرا

مائیکروسافٹ
انٹرنیٹ ایکسپلورر

آ
آ
جب بھی �پ آ اپےن فون پر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو �پ ڈیٹا استعمال کر رےہ
ہیں۔ �پ اپےن موبائل نیٹ ورک فراہم کنندہ سے ڈیٹا خرید سکـےت ہیں،
ہوتے آ
جیسے کہ �پ فون کریڈٹ خریدتے ہیں۔

فیچر فون

فیچر فون ایک ایسا موبائل فون ےہ جس میں انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کرنے
اور موسیقی کو اسٹور کرنے اور چالنے کی صالحیت موجود ہوتی ےہ لیکن اس
میں اسمارٹ فون کی جدید فعالیت کا فقدان ےہ۔

گوگل

آگوگل ایک انٹرنیٹ سروس ےہ جو انٹرنیٹ پر کسی بھی معلومات کو تالش کرنا
�سان بناتی ےہ۔

تعریفیں

ٹرینرز موبائل انٹرنیٹ پر مقامی متعلقہ معلومات شامل کرنے کے لےئ اس سیکشن میں اضافہ کرسکـےت ہیں

انٹرنیٹ
لنک
میگا بائٹس
اور گیگا بائٹس
تالش
اسمارٹ فون

انٹرنیٹ دنیا بھر میں الکھوں کمپیوٹرز کا ایک نیٹ ورک ےہ جو فون آالئنوں،
سیٹال ئـٹس اور کیبلز کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ �پ کو
معلومات اور خدمات کی ایک بڑی رینج تک رسائی فراہم کرتا ےہ اور یہ ہر وقت بڑھتا
سب کے لیے ےہ۔ اس پر کوئی پابندی نہیں ےہ کہ کون اسے
جا رہا ےہ۔ انٹرنیٹ آ
ر
استعمال کرسکـتا ےہ۔ �پ کو صرف ایک کمپیوٹر ،موبائل فون یا ٹیبلیٹ او ڈیٹا
کنکشن کی ضرورت ہوتی ےہ۔
آ
جوڑتی ےہ۔ دوسری
دوسری
پر
سائٹ
ویب
سے
سائٹ
ویب
ایک
کو
پ
�
ایک لنک
آ
آ
ویب سائٹ پر جانے کے لیے� ،پ لنک کو چھو سکـےت ہیں اور یہ �پ کو دوسری
ویب سائٹ پر لے جائے گا۔
آ
میگا بائـٹس ( )MBاور گیگا بائـٹس ( )GBڈیٹا کے یونٹس ہیں جو �پ موبائل
انٹرنیٹ آاستعمال کرتے وقت استعمال کرتے ہیں۔  MB ، GBسے  1000گنا بڑا
ےہ۔ اگر �پ کوئی گانا ڈاؤن لوڈ یا اسٹریم کرتے ہیں ،تو اس میں تقریبا 5MB
 1MBفی منٹ) استعمال ہوگا۔
آ
آ
سرچ فنکشن �پ کو آ اس چیز کو تالش کرنے میں مدد کرتا ےہ جس کی � آپ تالش
کر رےہ ہوتے ہیں۔ �پ آتالش کے خانے میں ان الفاظ کو ٹائپ کریں جو � آپ تالش
کرنا چاہےت ہیں اور پھر �پ کو ممکنہ جوابات کے لنکس کی فہرست نظر �ئے گی۔
ایک ایسا موبائل فون جس میں انٹرنیٹ تک رسائی ،موسیقی اور ویڈیوز کو اسٹور
کرنے اور چالنے اور 'ایپس' چالنے کی صالحیت ےہ۔ ان فونز میں عام طور پر ٹچ
اسکرین بھی ہوتی ےہ۔
آیوٹیوب ایک انٹرنیٹ سروس ےہ جو انٹرنیٹ پر ویڈیوز تالش کرنا ،دیکھنا اور سننا
�سان بناتی ےہ (صرف ویڈیوز)۔

ویب سائٹ

انٹرنیٹ پر معلومات مختلف ویب سائـٹس پر رکھی جاتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر بہت
سی الگ اور مختلف ویب سائـٹس ہیں جیسے گوگل ایک ویب سائٹ ےہ،
یوٹیوب ایک ویب سائٹ ےہ۔
آ
واٹس ایپ ایک انٹ آرنیٹ سروس ےہ جو �پ کے جانےن والے لوگوں سے جڑنا اور ان
سے بات چیت کرنا �سان بناتی ےہ؛ خاندان ،دوست اور ساتھی۔

وائیفائی

آ
فون پر انٹرنیٹ تک رسائی کے لیے
اپےن
کو
پ
�
وائی فائی زون ایسی جگہ ےہ جہاں
آ
اپنا ڈیٹا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ �پ مفت میں انٹرنیٹ سے جڑ
سکـےت ہیں۔ وائی فائی زون کچھ عوامی مقامات جیسے کافی شاپس اور کیفے پر
دستیاب ہیں۔
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5

6

�� ﺳﭩﻮر ﭘﺮ ﭘﯿﺮﻧﭩﻞ ﮐﻨﭩﺮوﻠﺰ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﺎ

1

2

3

ﻓﯿﺲ ﺑﮏ ﭘﺮ ﭘﯿﺞ ﮐﯽ رﭘﻮرﭨﻨﮓ ﮐﺮﻧﺎ

1

2

3

ﻓﯿﺲ ﺑﮏ ﭘﺮ 'ﺑﻼک' ﮐﯿﺴﮯ ﮐﺮﯾﮟ

1

2

3

ﯾﻮﭨﯿﻮب ﭘﺮ وﯾﮉﯾﻮ ﮐﯽ اﻃﻼع دﯾﻨﺎ

ﻏﻟﻂﻤﻌﻟﻮﻤﺎت
ﻤﺤﺘﺎطرہﯿﮟ
ٓ
اﮔﺮ اپ ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﮩﯿﮟ �،
ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺳﮯ ﭘﻮﭼﮭﯿﮟ ﺟﺲ
ٓ
ﭘﺮ اپ ﺑﮭﺮوﺳﮧ ﮐﺮﺗﮯ ہﯿﮟ
ﺳﻮ�ﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ
ﮐﻮ دوﺳﺮے ﻠﻮﮔﻮں ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮫ ﺷﯿﺌﺮ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ

دوﺳﺮیﺳﺎﺋﭩﯿﮟ
ﭼﯿﮏ ﮐﺮﯾﮟ
رﭘﻮرٹ ﮐﺮﯾﮟ
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5. Xxxxxxxxxx
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4
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Select

OK

Select

5

ا�� ﻓﻮن ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﺗﮯ ہﻮﺋﮯ دوﺳﺖ ﮐﻮ ﭘﯿﺴﮯ ﺑﮭﯿﺠﻨﺎ

Select

OK

Select

Back

Congratulations! You
have sent money to
your friend or
family member!
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OK

Select

Back

*123#

1

Select

OK

Back

Back

Select

OK

Select

082 326 5841

1. Send money
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx

Select

3

2
Back

Select

OK

Select

R100

4
Back

Select

OK

Select

5

ا�� ﻓﻮن ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﺗﮯ ہﻮﺋﮯ دوﺳﺖ
ﯾﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﮐﮯ ﮐﯿﺴﯽ ﻓﺮد ﮐﻮ رﻗﻢ ﺑﮭﯿﺠﻨﺎ

Select

OK

Select

Back

Congratulations! You
have sent money to
your friend or
family member!

6

ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨﯽ ﮐﯿﺎ �؟

ٓ
ﯾﮧ اپ ﮐﮯ ﻓﻮن ﭘﺮ ﺑﭩﻮے ﮐﮯ
ﻤﺎﻧﻨﺪ �۔

ٓ
ٓ
اپ ﮐﮯ اﯾﺠﻨﭧ ﮐﮯ ﭘﺎس اپ ﮐﮯ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ
ﻤﻨﯽ اﮐﺎؤﻧﭧ ﺳﮯ ﻧﻘﺪ رﻗﻢ ﺟﻣﻊ اور ﻧﮑﺎﻠﯽ
ﺟﺎ ﺳﮑـﺘﯽ �۔

ٓ
اپ دوﺳﺮے ﻠﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﭘﯿﺴﮯ
ﺑﮭﯿﺞ ﺳﮑـ� ہﯿﮟ ،ﺑﻞ ادا ﮐﺮ
ﺳﮑـ� ہﯿﮟ ،ﺳﺎﻤﺎن ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ
ﮐﺮ ﺳﮑـ� ہﯿﮟ۔

ٓ
اپ ﮐﺎ ﭘﻦ ٓﻧﻣﺒﺮ وە ﻃﺮﯾﻘﮧ �
ﺟﺲ ﺳﮯ اپ اﭘﻨﺎ اﮐﺎؤﻧﭧ
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮ ﺳﮑـ� ہﯿﮟ۔

ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨﯽ اﮐﺎؤﻧﭧ ﮐﯽ رﺟﺴﭩﺮﯾﺸﻦ

ٓ
ٓ
اﯾﮏ ﺳﻢ
ﺳﮯ
ﯾﭩﺮ
ﺮ
ﭘ
ا
ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ
ا��
ﮐﻮ
پ
ا
ٓ
ﺿﺮورت ہﻮ ﮔﯽ ،ﺗﺐ اپ ﮐﺎ
ﮐﺎرڈ ﮐﯽ ٓ
ﻤﻨﯽ اﯾﺠﻨﭧ اپ ﮐﻮ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨﯽ ﮐﮯ ﻠ�
رﺟﺴﭩﺮ ﮐﺮے ﮔﺎ۔

ٓ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨﯽ ﮐﯽ رﺟﺴﭩﺮﯾﺸﻨﮑﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻠۓ،
اپ ﮐﻮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﮯ ﺛﺒﻮت ﮐﯽ ﺿﺮورت �۔

ٓ
ﺟﺐ ﺑﮭﯽ اپ ﮐﻮ ا�� اﮐﺎؤﻧﭧ ﺳﮯ رﻗﻢ ﺟﻣﻊ
ﮐﺮاﻧﮯ ﯾﺎ ﻧﮑﺎﻠ� ﮐﯽ ﺿﺮورت ہﻮ ﺗﻮ ا��
اﯾﺠﻨﭧ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﺋﯿﮟ۔

ٓ
ﯾﮧ اﻗﺪاﻤﺎت ﻤﮑﻣﻞ ہﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اپ
اﭘﻨﺎ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨﯽ اﮐﺎؤﻧﭧ اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﺎ
ﺷﺮوع ﮐﺮ ﺳﮑـ� ہﯿﮟ۔

ٓ
اپ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﯿﺎ ﮐﺮ ﺳﮑـ� ہﯿﮟ

دوﺳﺘﻮں ﯾﺎ ﺧﺎﻧﺪان واﻠﻮں ﮐﻮ
ﭘﯿﺴﮯ ﺑﮭﯿﺠﯿﮟ

دوﺳﺘﻮں ﯾﺎ ﺧﺎﻧﺪان واﻠﻮں
ﺳﮯ ﭘﯿﺴﮯ وﺻﻮل ﮐﺮﯾﮟ

ﺑﻞ ﯾﺎ اﺳﮑﻮل ﮐﯽ ﻓﯿﺲ ادا
ﮐﺮﯾﮟ

ا�� ﯾﺎ دوﺳﺮے ﻠﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻠ�
اﯾﺌﺮ ﭨﺎﺋﻢ ﺧﺮﯾﺪﯾﮟ

دوﺳﺮے ﻤﻣﺎﻠﮏ ﻤﯿﮟ دوﺳﺘﻮں اور
ﺧﺎﻧﺪان واﻠﻮں ﮐﻮ رﻗﻢ ﺑﮭﯿﺠﯿﮟ/
وﺻﻮل ﮐﺮﯾﮟ

ﺳﺎﻤﺎن اور ﺧﺪﻤﺎت ﮐﮯ ﻠ�
اداﺋﯿﮕﯽ ﮐﺮﯾﮟ

اﭘﻨﯽ ﺑﭽﺖ ﭘﺮ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮﯾﮟ

ادﮬﺎر ﻠﯿﮟ

ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﺗﮯ ہﻮﺋﮯ ﻤﺤﻔﻮظ رہﻨﺎ

ﭘﻦ

ﭘﯿﻐﺎم  /ﻤﺴﯿﺞ

اﯾﺠﻨﭩﺲ

ﻓﻮن

ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨﯽ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻤﯿﮟ  5اہﻢ ﭼﯿﺰﯾﮟ
اﮐﺎؤﻧﭧ ﮐﯽ
رﺟﺴﭩﺮﯾﺸﻦ
ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨﯽ اﮐﺎؤﻧﭧ
ﻤﻮﺑﺎﺋﻞﻤﻨﯽاﯾﺠﻨﭧ
ﻤﻮﺑﺎﺋﻞﻓﻮنﮐﺎﻧﻣﺒﺮ
ﭘﻦﻧﻣﺒﺮ

ﭘﻦﻧﻣﺒﺮ

ﻤﻮﺑﺎﺋﻞﻓﻮنﮐﺎﻧﻣﺒﺮ

ٓ
ٓ
ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨی ایﺟﻨﭧ وە ہﻮﺗﺎ � ﺠﺲ ﮐﮯ ﭘﺎس اپ ٓاس وﻘﺖ ﺠﺎﺗﮯ ہیﮟ ﺠﺐ اپ ﮐﻮ ا�� اﮐﺎؤﻧﭧ ﺴﮯ
ٓرﻘﻢ ﺠﻣﻊ ﮐﺮاﻧﮯ یﺎ ﻧﮑﺎﻠ� ﮐی ﺿﺮورت ہﻮﺗی �۔ اﮔﺮ اپ ﮐﻮ ا�� اﮐﺎؤﻧﭧ ﻤیﮟ ﮐﻮﺋی ﻤﺳﺌﻟﮧ � ﺗﻮ وە
اپ ﮐی ﻤﺪد ﮐﺮ ﺴﮑـ� ہیﮟ۔

ٓ
ٓ
یﮧ اپ ﮐﺎ ذاﺗی ﻧﻣﺒﺮ � ﺠﻮ ا ٓپ ﮐﻮ ا�� ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨی اﮐﺎؤﻧﭧ ﮐی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻤیﮟ ﻤﺪد ﮐﺮﺗﺎ �۔ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ
ﻤﻨی ﮐﺎ اﺴﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﺗﮯ وﻘﺖ اپ ﮐﻮ اﺴﮯ ا�� ﻓﻮن ﻤیﮟ ﭨﺎﺋﭗ ﮐﺮﻧﮯ ﮐی ﺿﺮورت ہﻮﮔی۔ اﺴﮯ ﻤﺤﻔﻮظ
رﮐﮭیﮟ اور اﺴﮯ ﮐﺳی ﮐﮯ ﺴﺎﺗﮫ ﺸیﺌﺮ ﻧﮧ ﮐﺮیﮟ۔

ٓ
ﮐﺮﻧﮯ اور ایﺲ ایﻢ ایﺲ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻠ�ﮯ اﺴﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﺗﮯ ہیﮟ -
ﮐﺎل
پ
ا
ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻓﻮن ﻧﻣﺒﺮ  -ﺠﺳﮯ
ٓ
ہﻮﺋﮯ ﮐﺳی ﮐﻮ ﭘیﺳﮯ ﺑﮭیﺟﻨﺎ
ﮐﮯ ﻠۓ اہﻢ ہیﮟ۔ ﺠﺐ اپ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨی اﺴﺘﻌﻣﺎل رﮐﺮﺗﮯ ٓ
ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨی ٓ
ﭼﺎہ� ہیﮟ ﺗﻮ اپ ٓان ﮐﺎ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻧﻣﺒﺮ اﺴﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﺗﮯ ہیﮟ ،او اﮔﺮ وە اپ ﮐﻮ ﭘیﺳﮯ ﺑﮭیﺟﻨﺎ ﭼﺎہ�
ہیﮟ ﺗﻮ اﻧﮩیﮟ ﺑﮭی اپ ﮐﺎ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻧﻣﺒﺮ اﺴﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﺎ ہﻮﮔﺎ۔

ﻤﻮﺑﺎﺋﻞﻤﻨﯽاﯾﺠﻨﭧ

ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨﯽ اﮐﺎؤﻧﭧ

Lorem ipsum

ٓ
ٓ
ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨی اﮐﺎؤﻧﭧ ایﺳﺎ � ﺠیﺳﮯ اپ ﮐﮯ ﻓﻮن ﭘﺮ ایﮏ ﺑﭩﻮە ہﻮ۔ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨی ﺴﮯ اپ ﻠﻮﮔﻮں ﮐﻮ
ﭘیﺳﮯ ﺑﮭیﺞ اور ان ﺴﮯ وﺻﻮل ﮐﺮ ﺴﮑـ� ہیﮟ ،اور ﺻﺮف ا�� ﻓﻮن ﮐﺎ اﺴﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﺗﮯ ہﻮﺋﮯ اداﺋیﮕی
ﮐﺮ ﺴﮑـ� ہیﮟ – یﮧ ﺴﺐ ﮐﭽﮫ ﺑیﻨﮏ اﮐﺎؤﻧﭧ ﮐﮯ ﺑﻐیﺮ

اﮐﺎؤﻧﭧ ﮐﯽ
رﺟﺴﭩﺮﯾﺸﻦ

ٓ
ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨی اﺴﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻠ�ﮯ اپ ﮐﻮ ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨی ایﺟﻨﭧ ٓﮐﮯ ﭘﺎس رﺠﺳﭩﺮیﺷﻦ ﮐﺮﻧی ہﻮﮔی،
ٓ
ﺠﻮ اپ ﮐﻮ اﮐﺎؤﻧﭧ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﻤیﮟ ﻤﺪد ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ایﺳﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻠ�ﮯ اپ ﮐﻮ ایﮏ ﺴﻢ ﮐﺎرڈ اور ﮐﭽﮫ
ﺸﻨﺎﺧﺘی دﺴﺘﺎویﺰات ﮐی ﺿﺮورت ہﻮﮔی ; ﺠیﺳﮯ ﭘﺎﺴﭙﻮرٹ یﺎ ڈراﺋیﻮﻧﮓ ﻻﺋﺳﻨﺲ

ﻤﻮﺑﺎﺋﻞ ﻤﻨﯽ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻤﯿﮟ  5اہﻢ ﭼﯿﺰﯾﮟ

ایﭙﺲ اور ﮔیﻣﺰ
ﺗﻼش ﮐﺮیﮟ

1

2

3

�� اﺳﭩﻮر ﺳﮯاﯾﭗ ڈاؤن ﻠﻮڈ ﮐﺮﻧﺎ

4

1

2

3

ﮔﻮﮔﻞاﮐﺎؤﻧﭧﺑﻨﺎﺋﯿﮟ

4

5

1

2

3

4

واﺋﯽ ﻓﺎﺋﯽ ﺳﮯ ﺟﮍﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

5

1

2

ﮐﺮوم ﮐﯿﺴﮯ اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﯾﮟ

3

1

2

3

ﺟﯽ ﻤﯿﻞ ﭘﺮ ای ﻤﯿﻞ ﺑﮭﯿﺠﻨﺎ

4

1

2

ڈﯾﭩﺎﺳﯿﻮر

3

4

5

1

2

ﺑﯿﭩﺮی ﮐﯽ ﺑﭽﺖ

3

4

1

2

3

ڈﯾﻮاﺋﺲﺳﯿﮑﯿﻮرﭨﯽ

4

5

1

2

ﮔﻮﮔﻞاﺳﺴﭩﻨﭧ

3

4

1

2

3

4

رﻧﮓ ﺑﺪﻠﻨﺎ اور درﺳﺖ ﮐﺮﻧﺎ

5

ﻤﺨﺘﻟﻒﺗﺮﺗیﺒﺎت
ٓ
ﮐﻮ ازﻤﺎﺋیﮟ اور
دیﮑﮭیﮟ ﮐﮧ ﮐیﺎ
ﺑﮩﺘﺮ �

6

1

2

3

ﻓﻮﻧﭧ ﺳﺎﺋﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﻧﺎ
4

5

1

2

3

ڈﺳ�� ﮐﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﻧﺎ
4

5

1

2

3

4

ٓ
ٓ
اﻧﮑﮫ ﮐﺎ ﺳﮑﻮن’ /ﻧﺎﺋﭧ ﻻﺋﭧ‘ ان ﮐﺮﻧﺎ

1

2

3

4

5

ﮐﻢ ﺑﺼﺎرت واﻠﮯ ﻠﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻠ� ﻤﯿﮕﻨﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ

1

2

3

ﻋﺎرﺿﯽ ﻤﯿﮕﻨﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ
4

x3

5

1

2

3

4

ﭨﺎک ﺑﯿﮏ ﺳﯿﭧ اپ ﮐﺮﯾﮟ

5

6

1

ٓ
اواز ﻤﯿﮟ ﺑﮩﺘﺮی
2

3

1

2

3

4

ﺳﯿﭧ اپ ﻻﺋﯿﻮ ﭨﺮاﻧﺴﮑﺮﯾﭙﺸﻦ

5

1

2

3

ﺳﯿﭧ اپ ﮐﯿﭙﺸﻨﺰ
4

5

6

1

2

3

ﺳﺎﯮﻧﮉ اﯾﻣﭙﻟﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ

4

5

ﻤﻌﺬور ﺻﺎرﻓﯿﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻤﻮاﺻﻟﺖ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻠ� اﻋﻟﯽ ﺗﺠﺎوﯾﺰ
ﺑﺮاە راﺳﺖ ﺑﺎت ﮐﺮﯾﮟ ﺑﺟﺎﺋﮯ ﮐﮯ ﮐﺳی ﺴﺎﺗﮭی یﺎ ﮐﺳی اﺸﺎرے ﮐی
زﺑﺎن ﮐﮯ ﻤﺘﺮﺠﻢ ﮐﮯ ذریﻌﮯ ﺠﻮ ﻤﻮﺠﻮد ہﻮ۔
ٓ
اﮔﺮ اپ ﻤﺪد ﮐی ﭘیﺷﮑﺶ ﮐﺮﺗﮯ ہیﮟ ،ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻘﺒﻮل ہﻮﻧﮯ
ﺗﮏ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮیﮟ۔ ﭘﮭﺮ ﺴﻨیﮟ یﺎ ﮨﺪایﺎت ﻃﻟﺐ ﮐﺮیﮟ۔
ﺑﺎﻠﻐﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﺎﻠﻐﻮں ﺟﯿﺴﺎ ﺳﻟﻮک ﮐﺮﯾﮟ۔ ﻤﻌﺬور اﻓﺮاد ﮐﻮ
ان ﮐﮯ ﭘﮩ� ﻧﺎﻤﻮں ﺴﮯ ﺻﺮف اس وﻘﺖ ﻤﺨﺎﻃﺐ ﮐﺮیﮟ ﺠﺐ
دوﺴﺮوں ﺗﮏ ﺑﮭی اﺴی واﻘﻔیﺖ ﮐﻮ ﺑﮍﮬﺎیﺎ ﺠﺎﺋﮯ۔
ﮐﺴﯽ ﮐﯽ وہﯿﻞ ﭼﯿﺌﺮ ﯾﺎ اﺳﮑﻮﭨﺮ ﭘﺮ ﻧﮧ ﺟﮭﮑﯿﮟ اور ﻧﮧ ہی
ﮐﺳی ﮐﮯﮔﺎﺋیﮉ ﮐـ� ﮐﮯ ﺴﺎﺗﮫ ﮐﮭیﻟیﮟ۔
ﺠﻦ ﻠﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﻮﻠ� ﻤیﮟ دﻘﺖ ہﻮ اﻧﮩیﮟ ﻏﻮر ﺴﮯ ﺴﻨیﮟ ،اﻧﮩیﮟ
ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ وﻘﺖ دیﮟ۔ اﮔﺮ ﺿﺮوری ہﻮ ﺗﻮ ،ایﺳﮯ ﺴﻮاﻻت
ﭘﻮﭼﮭیﮟ ﺠﻦ ﮐﮯ ﻤﺨﺘﺼﺮ ﺠﻮاﺑﺎت درﮐﺎر ہﻮں۔
ٓ
ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﺳﻣﺠ�� ﮐﺎ ﺑﮩﺎﻧﮧ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ؛ اﮔﺮ اپ ﻏیﺮ واﺿﺢ
ہیﮟ ﺗﻮ اس ﺸﺨﺺ ﺴﮯ ﭘﻮﭼﮭیﮟ۔
ٓ
ﮔﮭﺒﺮاﺋﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ! ﺸﺮﻤﻨﺪە ﻧﮧ ہﻮں اﮔﺮ اپ ﻋﺎم ٓﺗﺎﺛﺮات اﺴﺘﻌﻣﺎل
ﮐﺮﺗﮯ ہیﮟ ﺠیﺳﮯ "ﺑﻌﺪ ﻤیﮟ ﻤﻟیﮟ ﮔﮯ" یﺎ "ﮐیﺎ اپ ﻧﮯ اس ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻤیﮟ ﺴﻨﺎ �؟" ﺠﺲ ﮐﺎ ﺗﻌﻟﻖ ﮐﺳی ﺸﺨﺺ ﮐی ﻤﻌﺬوری ﺴﮯ
ﻠﮕـﺘﺎ ہﻮ۔

ﺳﻣﺎﻋﺖ ﺳﮯ ﻤﺤﺮوم ﺻﺎرﻓﯿﻦ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺗﻌﺎون ﮐﺮﻧﺎ

ﺑﻮﻠ� ﺳﮯ ﭘﮩ� اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺗﻮﺟﮧ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺗﻮﺠﮧ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﮯ ﺑﮩﺖ ﺴﮯ ﻃﺮیﻗﮯ ہیﮟ – ﺠیﺳﮯ ﺑﺎزو ﭘﺮ ﮨﻟﮑﺎ ﻠﻣﺲ۔ اس ﺸﺨﺺ ﺴﮯ
ﺗﺟﺎویﺰ ﻃﻟﺐ ﮐﺮیﮟ۔
ٓ
واﺿﺢ اور ﻤﻌﺘﺪل رﻓﺘﺎر ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐﺮﯾﮟ۔ اﭘﻨی اواز ﮐﺎ ﺣﺟﻢ ﺑﮩﺖ
زیﺎدە ﺑﮍﮬﺎﻧﺎ ،اور ﭼیﺨﻨﺎ ﻤﺪدﮔﺎر ﻧﮩیﮟ �۔
ﺑﺎت ٓﮐﺮﺗﮯ وﻗﺖ ﺑﺮاە راﺳﺖ اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ دﯾﮑﮭﯿﮟ اور اﮔﺮ ﻤﻣﮑﻦ ہﻮ ﺗﻮ
اﺴی اﻧﮑﮫ ﮐی ﺴﻄﺢ ﭘﺮ رہیﮟ۔
ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت د�� وﻘﺖ ،اس ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﭘﻮﭼﮭﯿﮟ ٓﮐﮧ ﮐﯿﺎ وە ﺳﻣﺠﮫ
ﮔـۓ ہﯿﮟ) ،ﻤﺜﺎل ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ ”ﮐیﺎ اس ﮐی ﺴﻣﺟﮫ ا ﮔﺊ �؟“(۔
ٓ
ﭼﮩﺮے اور ﺟﺴﻢ ﮐﮯ ﺗﺎﺛﺮات ﻇﺎہﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﻤﯿﮟ ارام ﻤﺤﺴﻮس ﮐﺮﻧﺎ،
ﻤﺳﮑﺮاﻧﺎ ،اﺸﺎرە ﮐﺮﻧﺎ وﻏیﺮە ﺴﺐ ﺑﺎت ﭼیﺖ ﻤیﮟ ﻤﺪد ﮐﺮﺗﮯ ہیﮟ۔
ٓ
رٓ
ہﻮﺷﯿﺎر رہﯿﮟ ﮐﮧ اپ ﮐﺎ ﭼﮩﺮە ﺳﺎﯾﮧ ٓﻤﯿﮟ ہﻮ ﺳﮑـﺘﺎ � ،او اپ ﮐﮯ
ﭘیﭽ�ﮯ ﮐی روﺸﻨی اس ﺸﺨﺺ ﮐﮯ ﻠ�ﮯ اپ ﮐﮯ ﺗﺎﺛﺮات دیﮑﮭﻨﺎ ﻤﺷﮑﻞ
ﺑﻨﺎ ﺴﮑـﺘی �۔
ﺠﮩﺎں ﻤﻣﮑﻦ ہﻮ ﭘﺲ ﻤﻨﻈﺮ ﮐﮯ ﺸﻮر ﮐﻮ ﮐﻢ ﮐﺮیﮟ ،ﭘﺲ ﻤﻨﻈﺮ ﮐﮯ ﺸﻮر
ٓ
ﻤیﮟ اوازیﮟ ﺴﻨﻨﺎ ﺑﮩﺖ ﻤﺷﮑﻞ ہﻮ ﺴﮑـﺘیﮟ ہیﮟ۔
اﮔﺮ ﺿﺮوری ہﻮ ﺗﻮ اﭘﻨﯽ ﺑﺎت ﭼﯿﺖ ﮐﻮ ﺑﮍﮬﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻠ� ﭘﻨﺴﻞ اور
ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺸﻮر واﻠﮯ ﻤﺎﺣﻮل ﻤیﮟ ،ﻤﻄﻟﻮﺑﮧ اﻠﻔﺎظ
ﻠﮑﮭﻨﺎ ٓ ان ﻠﻮﮔﻮں ﮐی ﻤﺪد ﮐﺮ ﺴﮑـﺘﺎ � ﺠﻦ ﮐﻮ ﺴﻨ� ﻤیﮟ ﻤﺷﮑﻞ
ﭘیﺶ اﺗی �۔
ﺠﺐ ﺸﮏ ہﻮ ﺗﻮ ،ﺴﻣﺎﻋﺖ ﺴﮯ ﻤﺤﺮوم ﺸﺨﺺ ﺴﮯ اﭘﻨﯽ ﺑﺎت ﭼﯿﺖ ﮐﻮ
ﺑﮩﺘﺮ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻠ� ﺗﺠﺎوﯾﺰ ﻃﻟﺐ ﮐﺮﯾﮟ۔
ٓ
ﻤﺤﺮوم ﺑﮩﺖ ﺴﮯ ﻠﻮگ ٓﺴﻣﺎﻋﺖ ﮐﮯ اﻻت اﺴﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﺗﮯ ہیﮟ۔
ﺴﻣﺎﻋﺖ ﺴﮯ
ٓ
ٓﻤﻌﻟﻮم ﮐﺮیﮟ ﮐﮧ ایﺎ وە ﺸﺨﺺ ﮐﻮﺋی اﻻ اﺴﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮ رﮨﺎ � اور ﭘﻮﭼﮭیﮟ ﮐﮧ
اپ ﮐیﺳﮯ اﺴﮯ اﺴﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﻤیﮟ ان ﮐی ﻤﺪد ﮐﺮ ﺴﮑـ� ہیﮟ۔
ﺻﺒﺮ ﮐﺮﯾﮟ،ﭘﺮ اﻋﺘﻣﺎد اور ﭘﺮ ﺳﮑﻮن رہﯿﮟ۔

ان ﻠﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺑﺎت ﭼﯿﺖ ﮐﺮﻧﺎ
ﺟﻦ ﮐﻮ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﮐﻣﯽ ہﻮ
ٓ
اﭘﻨﺎ ﺗﻌﺎرف ﮐﺮﯾﮟ -ہﺮ ﮐﻮﺋی اوازوں ﮐﻮ ﻧﮩیﮟ ﭘﮩﭽﺎﻧﺘﺎ یﺎ اﻧﮩیﮟ یﺎد ﻧﮩیﮟ
رﮐﮭﺘﺎ۔
ﭼﯿﺨﯿﮟ ﻤﺖ۔ ﺑﺼﺎرت ﺴﮯ ﻤﺤﺮوم یﺎ ﻧﺎﺑیﻨﺎ ہﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻤﻄﻟﺐ یﮧ ﻧﮩیﮟ
� ﮐﮧ وە واﺿﺢ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻧﮩیﮟ ﺴﻦ ﺴﮑـ�۔
ٓ
ﺟﺐ اپ ﺟﺎﻧﮯ واﻠﮯ ہﻮں ﺗﻮ ﻠﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﺘﺎﺋﯿﮟ۔ ﮐﺳی ایﺳﮯ ﺸﺨﺺ ﮐﻮ ﻧﮧ
ﭼﮭﻮڑیﮟ ﺠﻮ اﻧﺪﮬﺎ ہﻮ اور ﺧﻮد ﺴﮯ ﺑﺎت ﮐﺮ رﮨﺎ ہﻮ۔
ﮨﺎﺗﮫ ﮐﮯ اﺷﺎروں ﺳﮯ ﭘﺮہﯿﺰ ﮐﺮﯾﮟ ﮐیﻮﻧﮑﮧ اﮔﺮ وە اﭼﮭی ﻃﺮح ﻧﮩیﮟ
دیﮑﮫ ﺴﮑـ� ہیﮟ ﺗﻮ ﺴﻣﺘﻮں اور اﺸﺎروں ﮐﻮ ﺴﻣﺟﮭﻨﺎ ﻤﺷﮑﻞ ہﻮ
ﺴﮑـﺘﺎ �۔
دﯾﮑﮭﯿﮟ ﯾﺎ "دﯾﮑﮭﻮ" ﺟﯿﺴﮯ اﻠﻔﺎظ ﮐﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺑﺼﺎرت ﺴﮯ ﻤﺤﺮوم
ﻠﻮگ ﺴﻣﺟ�� ہیﮟ ﮐﮧ یﮧ اﻠﻔﺎظ ﺑﺎﻘﺎﻋﺪە ﮔـﻔﺘﮕﻮ ﮐﺎ ﺣﺼﮧ ہیﮟ۔
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻧﮧ دﮬﮑﯿﻟﯿﮟ ،ﻧﮧ ﮐﮭﯿﻨﭽﯿﮟ ﯾﺎ ﭘﮑـﮍﯾﮟ۔
ﻤﺪد ﮐﮯ ﻠۓ اﭘﻨﺎ ﺑﺎزو ﭘیﺶ ﮐﺮیﮟ۔ ﭘﻮﭼﮭیﮟ ﮐﮧ وە رہﻨﻣﺎﺋی ﮐﻮ ﮐﺲ ﻃﺮح
ﺗﺮﺠیﺢ دیﺘﺎ �۔
اﮔﺮ اس ﺸﺨﺺ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮔﺎﺋیﮉ ﮐـﺘﺎ � ﺗﻮ ﮐـ� ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﺎت ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ
ﮐﮭﯿﻟ� ﺳﮯ ﮔﺮﯾﺰ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﮐﺒﮭی ﺑﮭی ﮐﺳی ﺧﺪﻤﺘی ﮐـ� ﮐﻮ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﻧﮧ
ﮐﮭﻼﺋیﮟ ,ﻤﺎریﮟ ﻧﮩیﮟ اور ﻧﮧ ہی ﮨﺪایﺖ ﮐﺮیﮟ ﺠﺐ ﺗﮏ ﮐﮧ وە
ﮨﺎرﻧﺲ یﺎ واﺴﮑﭧ ﭘﮩ� ہﻮﺋﮯ ہﻮں :وە ﻤﺪد ﮐﮯ ﻠ�ﮯ ﻤﻮﺠﻮد ہیﮟ اور
ﭘﺎﻠﺘﻮ ﻧﮩیﮟ ہیﮟ۔
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