رشتہ داروں ےک ےلی انفرادی سطح یک
ورچوئل ویزیٹنگ (ویڈیو مالقات) ےک
ےلی فیس ٹائم گائیڈ
یہ کس ےک ےلی ےہ؟
ے
یہ گائیڈ ان رشتہ داروں ےک ےلی ےہ جو فیس ٹائم ےک ذریےع کال وصول کریں ےک۔
می معلومات
اس گائیڈ ےک بارے ے
ی
ی
ی
فیس ٹائم رصف ایپل مصنوعات یعن آئ فون ،آئ پیڈ ،میک کمپیوٹر/لیپ ٹاپ ےک ساتھ کام کرتا ےہ۔
یہ کیا کرتا ےہ؟
ی
ی
ی
می ایک ےس زیادہ لوگ
می پہےل ےس نصب ہوئ ےہ۔ ایک کال ے
فیس ٹائم ایک ویڈیو چیٹ ایپ ےہ۔ یہ آئ فونز ،آئ پیڈز اور میکس ے
منسلک کی جا ی
سکی ےہی۔
ے
پہیل بار سیٹ اپ کرنا
ی
اگر آپ ی
ر
ر
ن اےس اس ےس قبل استعمال نہ کیا ہو توایپ کو آن کریں اور رجسٹڈ کریں۔ رجسٹڈ کرن ےک ےلی اسکرین پر دی

ی
گن ہدایات پر عمل کریں۔
ی
ی
ی
ی
بھیجی۔ اگر آپ اپنا آئ پیڈ یا
نمٹ

اگر آپ اپنا آئ فون استعمال کرن کا ارادہ رکھت ہوں تو ہسپتال ےک عمےل کو اپنا فون ر
ے
ی
ی
انہی ی
بھیجی۔
اپن ایپل آئ ڈی
دورسا آلہ استعمال کرنا
ے
چاہت ہوں تو ے
ی
ی
ی
ی
اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ آئ فون یا آئ پیڈ پر اپن ایپل آئ ڈی کیےس تالش کریں تو-:

جائی،
❖ سیٹنگ پر ے
ی
ی
ی
چاہت جو آپ کو بتان کہ آپ کا ایپل آئ ڈی کیا ےہ۔
می ایک الئن ہوئ
❖ فیس ٹائم ایپ تالش کریں ،اس ے
ے
ی ے
ن گ کہ کیےس کرنا ےہ https://www.youtube.com/watch?v=GbE-IaIfpCk
یا یہ یوٹیوب ویڈیو آپ کو دکھا
کال کیےس وصول یک جائ


آپشٹ ظاہر ی
قبول/رد ی
کرن ےک لی ر ی
یی
سٹ دائرے پر کلک/ٹیپ کریں۔
کرن ےک
ے



اپن فیس ٹائم کال ےک دوران چند ایک اییس ے ی
چٹیں ےہی جو کر ی
آپ ی
سکی ےہی-:

Switch camera button
[کیمرہ سوئچ کریں ر ی
بی]



End button
[اختتایم ر ی
بی]

Mute
[buttonخامو
ش ری
بی]

بی دبائی۔ اےس خاموش ی
آواز بند ی
کرن ےک لی خاموش ر ی
تھپتھپائی۔
کرن ےک ےلی دوبارہ ےس
ے
ے
ے

کال کیےس ختم یک جائ:


دبائی یا ' [ Endاینڈ]'
سفید کراس واےل رسخ دائرے کو ے
ری
بی پر ٹیپ کریں۔

خر یاب کا رساغ لگانا


فرمائی :
می درکار ہوں تو مالحظہ
ے
اگر آپ کو یہ ہدایات مختلف شکل ے
https://www.youtube.com/watch?v=TXLZ-egtIe0



اگر آپ کو مزید معلومات یا مدد گ یرصورت ہو تو براہ کرم اس پر ای میل کریں۔ virtual.visit@ggc.scot.nhs.uk
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