
 كە تيايدا كەس ناوەندە  (جەستەيى نا) Virtual سەردانى

خزم و کەسوکارڕێبەرى سكايپ بۆ   

 ئەمە بۆ كێيە؟ 

ە بۆ وەرگرتنى پەيوەنديى سكايپ لەسەر ئامێرەكانى خۆيان. تكايە تێبينى  خزم و کەسوکارنەخۆشان يان ئەم ڕێبەرە بۆ يارمەتيدانى  

دەبێت چاوەڕوانى ئێمە بن  ەوە بكەن، بەڵكو لە جياتيى ئەوە  NHSنابێت پەيوەندى بە ئايپادەكانى  خزم و کەسوکار بكە كە 

 پەيوەندييان پێوە بكەين.

 لەبارەى ئەم ڕێبەرەوە 

. دەبێت وەشانە دروستەكەى سكايپ بۆ ئامێرەكەت كە بەكارى دەهێنيت،  لەسەر ژمارەيەك ئامێرى جياجيا كار دەكات سكايپ 

 داببەزێنيت )داونلۆد بكەيت(. 

 

 چى دەكات؟ 

   لەيەك پەپوەنديشدا چەندين كەس دەتوانن پێكەوە قسە بكەن. بە پەيوەنديى ڤيديۆييشەوە.   سكايپ ئامرازێكى پەيوەندى كردنە 

 زراندنى يەكەم جار دامە

 دانانى سكايپ لەسەر كۆمپيوتەرەكەت، يان تەلەفۆنە مۆبايلەكەت يان تابلێتەكەت.  .1

 

 

بۆ ئەوەى بتوانيت پەيوەندييەكى ڤيديۆيى لە سكايپەوە وەربگريت، پێويست دەكات سكايپت لەسەر كۆمپيوتەرەكەت، يان الپتۆپەكەت  

ئەگەر پێشتر سكايپت نەبێت لەسەريان، ئەوا پێويست دەكات لەسەرى  يان تابلێتەكەت يان تەلەفۆنە مۆبايلەكەت هەبێت. 

ەوە لە ئامێرەكەتەوە دەست پێ بكەيت و لەوێ بۆ   App storeى چوونە سەر ئەپ ستۆر دايبمەزرێنيت. ئەمەش دەتوانيت لە ڕێ 

 بگەڕێيت. پێويست دەكات وەشانى دروستى سكايپ دابمەزرێنيت، بۆ نمونە:  Skypeسكايپ 

 Kindleسكايپ بۆ كيندڵ  •

 iPadسكاسپ بۆ ئاى پاد  •

 Androidسكايپ بۆ ئەندرۆيد  •

‘ بكە. كە دامەزرا، سكايپ بكەرەوە.  installدۆزييەوە كە لەسەر ئامێرەكەت كار دەكات، كرتە لەسەر ’كە ئەو وەشانەى سكايپت 

 هەيە.  Log in  وەوەئەمجا پێويستت بە چوونە نا

 بۆ سكايپ  log inچوونە ناو  .2

ێكى نوێ دروست   accountئەژمار ، ئەوا بژاردەى ئەوەت دەبێت ئەگەر پێشتر هەرگيز سكايپت بەكار نەهێنابێت

 . بكەيت. دەشتوانيت بە ئەژمارى مايكرۆسۆفتيش بچيتە ناو ئەگەر هەتبێت

 

 



 

 

 دۆزينەوەى ناوەكەت لە سكايپ  .3

 

ت كردت(، سكايپ   log inكە چوويتە ناو )

داوات لێ دەكات تێستێك بكەيت بۆ دڵنيا بوون  

لە كاركردنى مايكرۆفۆنەكەت و كامێراكەت.  

ڕەنگە داوات لێ بكرێت هەندێك بژاردەش  

 Accept allكايە كرتە لەسەر ’دابمەزرێنيت، ت 

options  )واتە هەموو بژاردەكان قبووڵ بكە( ‘

 بكە. 

بۆ ئەوەى كەسێك بتوانێت بە ڤيديۆ پەيوەنديت  

پێوە بكات و قسەت لەگەڵ بكات، پێويستى  

بەوەيە لە فايلى سكايپدا بتدۆزێتەوە كە وەك  

كەسێكە  ی ناونيشان و ژمارەدۆزينەوەى ناو و 

. بۆ گەڕانيش بە دواى  ى تەلەفۆندالە ڕێبەر 

كەسانى تردا، دەتوانيت ناو و زانياريى كەسەكە  

دا لە سەرەوەى   searchگەڕان لە الكێشەى 

 شاشەكە بنووسيت. 

بۆ گەڕان دەتوانيت ناوى كەسەكە بنووسيت،  

بەاڵم ليستێك دێتە بەردەست بە ناوى هەموو  

 ئەوانەى ئەو ناوەيان هەيە. 



 

بۆ پرۆفايلەكەت ، يان بۆ زانينى ناوت لە سكايپ، لەسەرەوەى شاشەكە كرتە لەسەر پيتەكانى يەكەمى   وردەكارىبۆ زياد كردنى  

 . ‘ )پرۆفايلى سكايپ( بكەSkype profile، ئەمجا كرتە لەسەر ’ ناوەكەت بكە

   

بۆ دڵنيا بوون لەوەى پەيوەندييە ڤيديۆييەكەت  

لەگەڵ ئەو كەسەيە كە دەتەوێت و كەسێكى تر  

چاكتر بكەيت  نيە، دەتوانيت پرۆفايلەكەت  

انى بەوەى ژمارە تەلەفۆنێك يان ناونيش

، كە وا دەكات  ئيمەيڵێكى بۆ زياد بكەيت

پەيوەنديكار لەڕێيەوە بۆت بگەڕێت. دەشتوانيت  

يپ چيە و بيدەيت  تەماشا بكەيت ناوەكەت لە سكا

   بە پەيوەنديكار. 

‘  Skype nameلێرەوە دەتوانيت ببينيت ’

، دەتوانيت ناونيشانێكى چيە  (ناوت لە سكايپ )

ئيمەيڵ لێرە زياد بكرەيت، و دەشتوانيت كرتە  

 Other ways people can find’لەسەر 

you  ڕێگاى تر بۆئەوەى كەسانى تر( ‘

بتدۆزنەوە( بكەيت بۆ ئەوەى زانياريى زياتر بۆ  

account (ەكەت زياد بكەيت )وەك  ئەژمار ،

 ژمارەى تەلەفۆنى مۆبايلەكەت. 



 

‘ )تواناى  discoverability’)ئەژمارى سكايپ( ەكەت ببينيت، بە بڕگەيەكيشەوە لەبارەى   skype accountوردەكاريى زياتر لە 

‘ )لە ئەنجامەكانى گەڕاندا  appear in search results’دۆزرانەوە( ەوە. دەتوانيت چوارگۆشەكە نيشانە بكەيت بۆ قايل بوون بە 

بۆت  بە ناونيشانى ئيمەيڵەكەت ئەوا كەسانى تر هێشتا دەتوانن دەربكەوە(. ئەگەر ناتەوێت ئەو چوارگۆشەيە نيشانە بكەيت، 

 ، لەبەر ئەوە دڵنيا بە لە زياد كردنى ناونيشانى ئيمەيڵەكەت بۆ ئەژمارەكەت. بگەڕێن

    

‘، ئيتر دەتوانيت  discoverableێت بدۆزرێيتەوە ’رهەر كە وردەكارييەكانت بۆ ئەژمارەكەت زياد كرد و خۆت وا لێكرد كە بتوان 

 ئەوان ئێستا دەتوانن بتدۆزنەوە بۆ ئەوەى بە ڤيديۆ پەيوەنديت پێوە بكەن. ارييەكان لەبارەى خۆتەوە بدەيتە پەيوەنديكار، و زاني 

 چۆن پەيوەندييەك وەردەگريت 

و( ت كردووە. هەروەها دڵنيا لەوەش كە  نا نە چوو)  log inبۆ وەرگرتنى پەيوەندييەكى ڤيديۆيى، سكايپ بكەرەوە و دڵنيا بە لەوەى  

’accept all options .كاتێك ‘ )قايل بوون بە هەموو بژاردەكان( يشت كردووە ئەگەر هاتوو سكايپ داواى ئەمەى لێ كرديت

لەسەر ئامێرەكەت گوێت لە دەنگێك دەبێت و پەيامێك لەسەرەوەى شاشەكەت دەبينيت كە دەڵێت   كەسێك پەيوەنديت پێوە دەكات،

"incoming call)دان بە پەيوەنديكار كە بتبينێت و بشتبيستێت، . بۆ وەاڵمدانەوەى پەيوەندييەكە، و بۆ ڕێگە" )پەيوەندييەكى هاتوو

 شاشەكە:  لەسەرەوەى  ئايكۆنى كامێرا سەوزەكە بكە iconكرتە لەسەر 

 

 چۆن كۆتايى بە پەيوەندى دەهێنيت

 بۆ كۆتايى هێنان بە پەيوەندى، كرتە لەسەر دوگمەى تەلەفۆنە سوورەكە بكە. 

 خاڵى گرنگ 

تكايە تێبينى بكە، بۆ ئەوەى پەيوەنديكار بە  

بژاردەى  ئاسانى بتوانێت بتدۆزێتەوە، دەبێت  

’appear in search results( ‘  لە

ئەنجامەكانى گەڕاندا دەربكەوە( ت  

هەڵبژاردبێت و چاالكت كردبێت. دتوانيت بە  

كۆك كردن( و  )  settingsچوونت بۆسەر 

 پاشان بۆ سەر پرۆفايلەكەت ئەمە بدۆزيتەوە: 



چونكە ئەوە ئيتر دەچێتە ژێر بارى   لەگەڵ بەكارهێنانى سكايپ دا وێنە يان ڤيديۆ نەنێرن، ئامۆژگاريى خزمان و كەسان دەكەين 

(. ئەگەر خزمان بڕياريان دا شتى    /https://www.skype.com/en/legalخاڵە لەسەر پێكهاتووەكانى سكايپەوە ) مەرج و 

 ئەوە لەسەر بەرپرسيارێتيى خۆيان دەبێت.  وا بكە، 

ناردنى پەيام يان پەيوەندى كردن بۆ دەرەوەى  ، بەاڵم  بێ بەرامبەرنسكايپ   –بۆ  –وەندييەكانى سكايپ تێبينى بكە پەي تكايە 

 . سكايپ نرخيان هەيە

  Troubleshooting چارەسەرى كێشە 

 لێرەدا لەسەر يوتيوب دەتوانيت ڤيديۆى فێركاريى هەنگاو بە هەنگاو تەماشا بكەيت: 

WmU-https://www.youtube.com/watch?v=x2fO2Fg 

 پێويستت بە يارمەتيى زياتر هەبوو، ئەوا تكايە پرسيارەكەت بۆ ئێرە بنێرە: appئەگەر بۆ بەكارهێنانى ئەم ئەپە 

virtual.visit@ggc.scot.nhs.uk.   
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