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When Teams opens you will see the relevant Team(s) that your child is 
part of. 

You should see at least one Team representing your child’s own class. 

To access the Team, simply select the tile. 

 مائیکرو سافٹ ٹیموں میں خوش آمدید
 
 

آپ کا اسکول مائیکروسافٹ ٹیموں کا استعمال کرے گا۔ دور دراز کی تعلیم اور آپ کے بچے کے 
ایک ٹیم لوگوں کی گفتگو اور فائلوں کا ایک جگہ ہے۔  لئے معاونت فراہم کرے گا۔  

 
 مائیکرو سافٹ ٹیموں تک رسائی اور استعمال کرنا

صارف نام اور  aآپ کا اسکول آپ کو اور آپ کے بچے کو ٹیموں تک رسائی حاصل کرنے کے ل 
یہ ایس ایم ایس میسج یا خط گھر کے ذریعہ فراہم کیا جاسکتا ہے۔  پاس ورڈ فراہم کرے گا۔  

 
کسی ویب براؤزر میں  simply، آپ بہتر تجربہ کے ل  youٹیموں تک رسائی حاصل کرنے کے ل 

ویب سائٹ کی ٹیموں۔ مائیکروسافٹ ڈاٹ کام کو دیکھ سکتے ہیں ، ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں 
کہ مائیکرو سافٹ ٹیموں کی ایپلی کیشن ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کریں جو ونڈوز ، میک اور آئی 
او ایس ڈیوائسز کے لئے دستیاب ہے۔  اپنے آلے کے لئے صحیح ورژن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے 

  مالحظہ کریں۔https://teams.microsoft.com/downloadsویب سائٹ 

الگ ان اپنے صارف نام اور پاس ورڈ کا استعمال کرتے ہوئے اور آپ کو ذیل میں ملتی جلتی 
 اسکرین نظر آنی چاہئے۔

براہ کرم نوٹ کریں کہ ٹیمیں اس گائیڈ میں استعمال ہونے والے اسکرین شاٹس سے مختلف 
نظر آسکتی ہیں جو آپ اس آلے پر منحصر ہیں جس کا آپ استعمال کررہے ہیں ، تاہم ، 

 اصولوں میں ایک جیسے ہی رہتے ہیں۔

https://teams.microsoft.com/downloads


چینل کسی ٹیم یا کسی پروجیکٹ یا 
عنوان سے وابستہ ٹیم میں گفتگو ہوتی 

 ہے۔

گفتگو / پوسٹس ، فائلیں اور بہت کچھ 
 دریافت کرنے کیلئے ایک چینل چنیں۔

 
آپ کے بچے کا استاد تبصرے ، کام اور معلومات گفتگو / پوسٹ ٹیب کے اندر بھیج سکتا 

براہ کرم یاد رکھیں اس ٹین میں دیئے گئے تبصرے ٹیم میں موجود تمام طلباء / والدین /   ہے۔
 عملہ دیکھ سکتے ہیں۔

آپ کے بچے کا استاد فائل ٹیب میں دستاویزات ، ویڈیوز ، ویب سائٹ پر الئن اور مزید بہت کچھ 
وہ ان دستاویزات کو گفتگو کے ٹیب میں   لوڈ کرسکتے ہیں۔   شامل کرکے تکمیل کےکام اپ 

 دیئے گئے تبصروں میں بھی جوڑ سکتے ہیں۔
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 اجالسوں / براہ راست اسباق میں شامل ہونا

موقع موجود ہو تو یہ متعلقہ چینل کے  beاگر کسی انٹرایکٹو سیشن ، جیسے اسمبلی کے ل 

لنک کے بطور پوسٹ کی جائیں گی اور مندرجہ ذیل تک اس تک رسائی حاصل کی جاسکتی 
 ہے۔
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ایک بار جب آپ انٹرایکٹو / رواں سیشن منتخب کرلیتے ہیں تو ، آپ کو سکرین نیچے یا اسی 
 طرح نظر آئے گا ، سیشن میں شامل ہونے کے لئے جوائن بٹن منتخب کریں۔

 
 مائیکرو سافٹ ٹیموں کے لئے مفت تربیت ، سبق اور ویڈیوز حاصل کریں

 مائیکروسافٹ ٹیموں کی پیش کردہ صالحیتوں کی گہرائی میں کھودنے کے لئے تیار ہیں؟
 

 linkid=2008318؟/https://go.microsoft.com/fwlinkمفت ویڈیو ٹریننگ کی میعاد ختم ہونے کے لئے 

   مالحظہ کریں۔

Select the join button. 
 
You may be asked to ‘allow’ or ‘grant’ 
access to your microphone and webcam.   
 

Please grant access. 

https://go.microsoft.com/fwlink/

