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  طور پر رشتہ داروں ےک لیے انفرادی 

ورچوئل ویزیٹنگ )ویڈیو مالقات(  

 گائیڈ 

؟   یہ کس ےک لیے ہے
 

۔ براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ رشتہ   یہ گائیڈ مریضوں یا خاندان ےک افراد کو ان ےک اپنے آےل پر اسکائپ کالز وصول کرنے میں مدد دینے ےک لیں ہے
 آئی پیڈ پر کال نہیں کرئے چاہنں بلکہ اپنے فون پر ہماری کال کا انتظار کریں۔  ےک ایسداروں کو این ایچ 

 
 

 اس گائیڈ ےک بارے میے معلومات
 

۔ وری ہے ۔ آپ ےک مخصوص آےل ےک استعمال ےک لیں صحیح ورژن ڈاؤن لوڈ کرنا ضے  اسکائپ مختلف آالت پر کام کرتا ہے
 

؟   یہ کیا کرتا ہے
 

۔اسکائپ کالز بشمول  ۔ ایک کال میں ایک ےس زیادہ لوگ منسلک کیں جا سکیی ہیں  ویڈیو کالزکرنے ےک لیں ایک مواصالئی ٹول ہے
 
 

 پہیل بار سیٹ اپ کرنا 
 

 کرنا۔  ڈاؤن لوڈ اپنے کمپیوٹر، موبائل فون یا ٹیبلٹ میے اسکائپ  .1

 

 
۔ اگر آپ اسکائپ ےس ویڈیو کال موصول کرنے ےک لیں آپ کو اپنے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ،  ورت پیش آئی ہے ٹیبلٹ، یا موبائل فون پر اسکائپ یک ضے

۔ آپ ایپ اسٹور میں جا کر اور اسکائپ تالش کر ےک اپنے 
ی

ورت ہویک ےک پاس پہےل ےس اسکائپ موجود نہ ہو تو آپ کو یہ ڈاؤن لوڈ کرنے یک ضے
۔ آپ کو اسکائپ کا صحیح ورژن انسٹال کرنے یک    مثال ےک طور پر: آےل ےک لیں ڈاؤلوڈ کر سکیی ہیں

ی
ورت ہو یک  ضے

 

 اسکائپ برانی کینڈل •

 اسکائپ برانی آئی پیڈ  •

 اینڈرائیڈ اسکائپ برانی   •

 

ایک بار جب آپ کو اسکائپ کا وہ ورژن مل جائی جو آپ ےک آےل پر کام کرتا ہو تو 'انسٹال' پر کلک کریں۔ جب انسٹال ہو جائی تو اسکائپ  
۔کو اوپن کریں۔  اس ےک بعد آپ کو الگ 

ی
ورت ہو یک  ان کرنے یک ضے
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ایک بار جب آپ الگ ان ہوجائی ہیں تو 
اسکائپ آپ کو ٹیسٹ کرنے کا کہے گا تاکہ  

اس امر کو یقینے بنایا جا سےک کہ آپ کا  
۔ آپ کو  مائیکروفون اور کیمرہ کام کر رہا ہے

ے سیٹ کرنے ےک بارے میں  چند ایک آپشنے
     accept allبیھ کہا جا سکتا ہے براہ کرم 

]  options  ے قبول  ]کریںتمام آپشنے

کیس کو ویڈیو کال کرنے ےک لیں آپ کو اےس 
ورت  ی میں تالش کرنے یک ضے اسکائپ ڈائریکنر

کیس یک تفصیالت    ہوئی ہے جو کہ فون بک میں 
۔ آپ لوگوں کو تالش   تالش کرنے جیسا کام ہے

الئی حےص میں موجود  ا کرنے ےک لیں اسکرین ےک ب 
۔رسچ باکس میں تفصیال   ت لکھ سکیی ہیں

تالش کرنے ےک لیں آپ کوئی نام ٹائپ  

کرسکیی ہیں تاہم آپ کو اس نام واےل تمام 

۔ یک  افراد 
ی

 ایک فہرست مےل یک

 اسکائپ میے الگ ان کرنا .2
۔ اگر آپ ےک پاس     اگر آپ ئے پہےل کبیھ بیھ اسکائپ استعمال نہ کیا ہوتو آپ ےک پاس نیا اکاؤنٹ بنائے کا آپشن موجود ہوتا ہے

Microsoft account  [ مائیکروسافٹ اکاؤنٹ]  ۔  پہےل ےس یہ ےس موجود ہو تو بیھ آپ اسکائپ میں الگ ان کرسکیی ہیں
 

 
اسکائپ کا نام رکھنا .3  اپنے
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یہاں ےس آپ دیکھ سکیی ہیں کہ آپ کا 
، آپ ایک ای میل   'اسکائپ نام' کیا ہے

، اور آپ اپنے  ایڈریس شامل کر سکیی ہیں
اکاؤنٹ میں مزید معلومات شامل کرنے ےک 

لیں 'دورسے طریقی جن ےس لوگ آپ کو 
' پر کلک کر سکیی ہیں  ڈھونڈ سکیی ہیں

۔   جیسا کہ موبائل نمنر

 
 

  
 

 
کرنے ےک لیں یا یہ دیکھنے ےک لیں کہ آپ کا اسکائپ نام کیا ہے اسکرین ےک باالئی حےص پر اپنے ابتدائی نام اور اپنے پروفائل میں تفصیالت شامل  
 'اسکائپ پروفائل' پر کلک کریں۔

 
 
 

 

اس بات کو یقینے بنائے ےک لیں کہ ویڈیو کال  
صحیح شخص کو جائی آپ اپنے پروفائل 

شامل کر  میں فون نمنر یا ای میل ایڈریس 
سکیی ہیں جس ےک بعد کال کرنے واال اس کو 

۔ آپ یہ بیھ چیک کر  تالش کر سکتا ہے
سکیی ہیں کہ آپ کا اسکائپ نام کیا ہے اور  

۔  فون کرنے واےل کو یہ فراہم کر سکیی ہیں
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 بشمول 
ی

 appear inےک بارے میں ایک سیکشن۔ آپ   ]دریافت[  discoverabilityآپ اپنے اسکائپ اکاؤنٹ یک مزید تفصیالت دیکھیں ےک
search results ] ۔ اگر آپ باکس پر نشان نہ بیھ لگانا  ]تالش ےک نتائج میں ظاہر ہونے ےس اتفاق کرنے ےک لیں باکس پر ٹک کر سکیی ہیں

 چاہنی ہوں تو بیھ لوگ اب آپ کو ای میل ایڈریس ےک ذریےع تالش کرسکیی ہیں لہذا اس امر یقینے بنائیں کہ آپ ئے اپنے اکاؤنٹ میں ایک ای
 میل ایڈریس شامل کیا ہو۔

 
 

 
‘‘ بنا لیا ہو تو آپ کال کرنے  discoverableکاؤنٹ میں تفصیالت شامل کر یل ہوں اور اپنے آپ کو ’’ قابل دریافت ایک بار جب آپ ئے اپنے ا 

۔
ی

 واےل کو اپنے تفصیالت دے سکیی ہیں اور اب وہ ویڈیو کال کرنے ےک لیں آپ کو تالش کر سکیں ےک
 

 کال کیےس وصول یک جائ  
 

اسکائپ کھ اگر اسکائپ آپ ےس یہ کرنے  ولیں اور یقینے بنائیں کہ آپ الگ ان ہیں اور اس بات کو بیھ یقینے بنائیں کہ ویڈیو کال موصول کرنے ےک لیں
ے قبول کریں[  accept all optionsکو کہے تو  جب کوئی آپ کو کال کر رہا ہو تو آپ کو اپنے آےل پر ایک شور سنائی دے گا اور آپ کو  ۔]تمام آپشنے

یغام نظر آئی گا جس میں کہا جاتا ہے 'انکمنگ کال'۔ کال کا جواب دینے اور کال کرنے واےل کو دکھائی دینے ےک ساتھ ساتھ  اپنے اسکرین ےک اوپر ایک پ
 آپ یک بات سنائی دینے ےک لیں اسکرین ےک باالئی حےص میں کیمرے ےک گرین آئیکون پر کلک کریں: 

براہ کرم نوٹ کریں کہ کال کرنے واال آپ کو 
آسائے ےس ڈھونڈ سےک آپ کو 'رسچ رزلٹ 

 appear in searchمیں ظاہر ہونے 
results کا آپشن بیھ منتخب کرنا ہوگا۔ '

اس کو آپ سیٹنگ اور پھر اپنے پروفائل میں 
 :  جا کر تالش کر سکیی ہیں
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 یک جائ    ختم کال کیےس 
 

ے پر کلک کریں۔کال ختم کرنے ےک    لیں رسخ بیر
 اہم نقاط 

 

وط    تصاویر یا ویڈیو نہ بھیجیے ہم رشتہ داروں کو مشورہ دینی ہیں کہ وہ اسکائپ کا استعمال کرنی ہونی  ائط و ضوابط ےس مشر کیونکہ یہ اسکائپ یک رسر

۔ (https://www.skype.com/en/legal/)ہوگا
ی

 ۔ اگر کوئی رشتہ دار ایسا کرنے کا انتخاب کرے تواس یک ذمہ داری بذات خود اس پر ہو یک

 

اسکائپ ےک ذریےع پیغامات بھیجنا یا باہر کال کرنا قابل  ہیں لیکن   مفتبراہ کرم نوٹ کریں کہ اسکائپ ٹو اسکائپ کالز  
۔   ہے

ی
 ادائیگ

 

 خرابیوں کا رساغ لگانا 
 

: آپ یہاں یوٹیوب پر مرحل ہ وار سبق حاصل کرسکیی ہیں
WmU-https://www.youtube.com/watch?v=x2fO2Fg 

 

 : ورت ہو تو براہ کرم اپنا سوال اس پر بھیجیں  اگرآپ کو اس ایپ ےک استعمال ےک بارے میں مزید مدد یک ضے
.virtual.visit@ggc.scot.nhs.uk 

https://www.skype.com/en/legal/
https://www.youtube.com/watch?v=x2fO2Fg-WmUÂ 
mailto:virtual.visit@ggc.scot.nhs.uk

