
 

JOIN.NHN.NO رہنمائی ليے کے صارفين – اپائنڻمنٹ وڈيو پر 
 

  ميں بارے کے سسرو اس
 

 پڑهتے چيزيں دوسری اور اخبارات الئن آن پر طور عام آپ جہاں جگہ اسی يعنی ہے ہوتی سے براؤزر ويب کے آپ اپائنڻمنٹ وڈيو
 ہيں۔

 

 کريں۔ استعمال براؤزر ويب  سفاری يا  کروم گوگل آپ کہ ہے مشوره ہمارا تو ہے فون آئی يا Mac پاس کے آپ اگر
)Internet Explorer ليکن گا چلے نہيں کام سے Microsoft Edge اور Firefox  ۔)ہے سکتا ہو کام سے 
 

  جائے؟ کيا استعمال کيسے کو سروس
1.  0TUhttps://join.nhn.noU0T لکهيں ايڈريس پورا( جائيں پر( 

 
 
  

  «Velkommen til Join» :گے پہنچيں پر صفحے اس آپ .2
 

 

 دبائيں۔ OK اور لکهيں حصہ پہال کا نام اپنے   .3
 

  
 پہلے سے کرنے کال

 ہيں۔ سکتے ديکه پر سکرين کو خود آپ کہ ليں کر چيک .4
 

 
 

 :تو ہوں سکتے ديکه نہ آپ اگر
a.  «Bruk kamera»  دبائيں 

https://join.nhn.no/


  
 

b. ہے کرتا ظاہر کو سيڻنگز نشان کا نقطوں تين نيچے طرف دائيں( کريں چيک سيڻنگز( 

 
 ہے۔ چنا کيمره درست نے آپ کہ کريں چيک اور دبائيں کو آئيکون کيمره

 
 کريں چيک آواز .5

 )ہے آن مائيکروفون( ہے نہيں لکير اوپر کے اس اور ہے سبز نشان کا مائيکروفون طرف دائيں نيچے کہ ديکهيں ليے کے اس  -
 ہے۔ کرتی حرکت لکير سبز نيچے کے تصوير تو ہوں رہے کر بات آپ جب کہ ديکهيں بهی يہ اور - 
 

 
 

  :کرنا کال

 دبائيں کو نشان اس .6

 
  :لکهيں نمبر واال ہندسوں 6 ميں خانے طرف دائيں اوپر .7

 

  دبائيں کو نشان اس
 

 )ہے نہيں ضرورت کی کوڈ پن کو آپ( کريں۔ کلک پر  «Delta» بڻن سبز .8
 

 
 

 )گا رہے گهومتا دائره پر سکرين( سيکنڈ 20 – 15: ہے سکتا لگ وقت سا تهوڑا ميں ہونے کنيکٹ .9
 

  «…Velkommen. Venter på vert»: ہيں جاتے پہنچ پر صفحے کے نتظارا آپ تو ہو نہ تيار ہسپتال اگر .10
 



 
 

 ہے۔ ہوتی شروع اپائنڻمنٹ  .11
 

 
 

 )ديکهيں عالمات بنی ميں حصے نچلے کے سکرين( ديکهيں امکانات دوسرے پر سکرين ہوئے ہالتے کو ماؤس .12
 

 کريں۔ آن يا آف کو کيمرے اپنے 

 ۔)بڻن mute( کريں آن يا آف کو مائيکروفون اپنے 
 

  کريں ختم چيت بات  
 



 تصوير/  آواز تو ہوں رہے کر چيت بات آپ جب: سيڻنگز

    دبائيں کو نشان کے تير طرف بائيں کے سکرين

  دبائيں کو نشان کے نقطوں تين ليے کے ديکهنے سيڻنگز

 چنيں  ليے کے سيڻنگز کی سپيکر اور مائيکروفون کيمرے،
 کريں کلک پر نشان مطلوبہ اور

  ہے آن آواز کی کمپيوڻر کہ ليں کر چيک: تجويز
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