
ڈیئاگ یک نیدلاو

مور سالک لگوگ



ایک

؟مور سالک لگوگ

 کنل لٹیجیڈ یک ےچب ےک پآ ےئل ےک ےنھکیس

 ںیم ےراب ےک (یس یج) مور سالک ےک لگوگ رپ روط ےک

 ،ےمانربخ ،کرو موہ ،سٹنمنئاسا رئیش ہذتاسا .وچوس

لامعتسا اک یس یج ےئل ےک ےنرک ھچک تہب روا

!ھتاس ےک نیدلاو روا ںوملع بلاط



ےہ اتہاچ اوہ عورش

 یھت یئگ یک مہارف ھتاس ےک نا گال ظوفحم کیا وک ےچب ےک پآ

 یجن سا ای .ےہ درفنم ےئل ےک نا ھچک وج ساپ روا

 ےک داتسا ےک سا / اک سا ےئل ےک ےنرک لصاح تامولعم

ںیھچوپ ےس نا ےئل ےک ےنرک لماش وک پآ رگا ںیرک کیچ ھتاس

!رپ روط ےک نیدلاو کیا ےعیرذ ےک لیم یا



ےہ اتہاچ اوہ عورش

 لگوگ ںیرک کلک رپ لگوگ ںیرک کلک رپ

.نکیئآ رزؤارب مورک.نکیئآ رزؤارب مورک



ےہ اتہاچ اوہ عورش

www.google.com مسقwww.google.com مسق

 سیرڈیا بیو ےک پآ

.ںیم راب



ےہ اتہاچ اوہ عورش

 نئاس ںیرک کلک رپ نئاس ںیرک کلک رپ

 ےک وڈنو رزؤارب نا ےک وڈنو رزؤارب نا

 ےنوک ںیئاد یرپوا

.ںیم



ےہ اتہاچ اوہ عورش

 ںیرک پئاٹ ںیم یک ےچب ےک پآ

سیرڈیا لیم یا لگوگ

".ےلگا" کلک &".ےلگا" کلک &



ےہ اتہاچ اوہ عورش

 یک پآ ںیرک پئاٹ ںیم

 ڈرو ساپ

".ےلگا" کلک &".ےلگا" کلک &



ےگ ںیل ھکید پآ با

 ےئل ےک میلعت یک پآ وک پآ

Google Apps نئاس ںیم ٹنؤاکا 

!ہک ںیہ نا



 لگوگ

 ےنھکید ٹیوس لگوگ ےک تاعونصم

 رپوا ںیرک کلک رپ ںوکوچ 9 ےئل ےک

 (بعکم Rubik / ٹیوس) ںیم ےنوک ںیئاد

!نکئآ



GOOGLE ےئل ےک ےنرک میلست وک ںیہیبش:

CALENDAR مراف ںیرداچ ںیڈیئالس DRIVE تازیواتسد مورک

Gmail ےک تاقالم ےس مور سالک ےشقن ریواصت یک Hangouts ںیھکر

ٹلاو ںیربخ یک YouTube شالت ڈؤالک ںیربخ یک YouTube شالت ڈؤالک لداب ےطبار سٹئاس

ٹنواکا اریم GROUPS



مور سالک تشگ

 رپ نٹب ےک waffle رھپ

 ںیرک کلک

.نکیئآ مور سالک لگوگ.نکیئآ مور سالک لگوگ



مور سالک تشگ

 ےتہاچ ےئل ےک ےنھکید وک پآ

.ںیرک کلک رپ ےقبط



مور سالک تشگ

 رازوا ہحفص

(بناج ںیئاب)

دوس یلعا ےک نیدلاو =



مور سالک تشگ

 یک ضیوفت

تالیصفت



یئاسر

یھب ںیہک

پاٹ کسیڈ ٹلبیٹ ڈول نؤاڈ IPHONE دئورڈنا



GOOGLE تاقالطا

 ںیہ ےتید تزاجا یک ےنرک ںیرک میمرت ںیم لگوگ وک پآ

 ےس ےلآ یھب یسک

 ہک ےہ کلسنم سٹنمنئاسا

!کت ٹینرٹنا



؟لاوس

 لیم یا ےھجم ںیم


