
 
 ) یکولمکر( پالن درسي مھارتونو  د ژوند  د

 
 

 

 ): DSHS( د ټولنیزو او روغتیایي خدمتونو څانګھ 
 د کډوالو او پناه غوښتونکو د مرستې دفتر

© 2021 Refugee Women’s Alliance, Seattle, WA 
 
  

 

 پیلیزه کچھ

 :ډول

) Digital Literacyډیجیټلي سواد( 

 لوستونھ 
 2 .................................................................................. انټرنټ کې لټون 

 12 ....................................................................................... برښنالیک 
 32 ................................................................................ ځیرک ټلیفونونھ 

 45 ...................................................................... پھ انټرنټ کې خوندیتوب 
 



 ډیجیټلي سواد 

2 

  

 ): DSHS( د ټولنیزو او روغتیایي خدمتونو څانګھ 
 د کډوالو او پناه غوښتونکو د مرستې دفتر

© 2021 Refugee Women’s Alliance, Seattle, WA 
  

 : لوست

 انټرنټ کې لټون

 موخې
 : پھ دې لوست کې بھ تاسو

 انټرنټ یو پلټونکی پرانیزئ د  •
 د ګوګل لټون لپاره ژبھ بدلھ کړئ  •
 د معلوماتو پلټل  •
 پھ انټرنټ کې یو ساده فورمھ ډکھ کړئ  •

 مطالب
 3 ........................................................................................................................ نوې کلیمې 

 3 ............................................................................................................... ستاسو پھ ھٻواد کې
 3 ................................................................................................................... د معلوماتو لټون 

 4 ........................................................................................................... د یوه پلټونکي پرانیستل
 5 ................................................................................................................... د ژبې تنظیمات 
 6 ................................................................................................................... د معلوماتو لټون 
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 9 .................................................................................................................. د یوه فورم ډکول

 11 .........................................................................................................................را نغاړل
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 3 لوست: انټرنټ کې لټون 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 نوې کلیمې
 معنی ګانې  کلیمې 

 آنالین ډول پکې معلومات وپلټئ ھغھ ځای چې پھ  ویب پلټونکی 
 پھ انټرنټ کې  آنالین 

 ستاسو د ټلیفون لپاره یو پروګرام  اپلٻکٻشن 
 د پلټونکي ھغھ برخھ چې تاسو ھلتھ خپلھ پوښتنھ لیکئ  د پلټنې ځای 

 د ټاکلو لپاره لھ خپلې ګوتې او یا ماوس څخھ کار واخلئ کلٻک 

 معلوماتو د پلټلو پھ موخھ کارول کٻږي ھغھ ساده کلیمې چې د  کلیدي کلیمې 
ھغھ ځای چې تاسو خپل شخصي معلومات ولیکئ او یا پوښتنې تھ ځوابونھ   فورمھ 

 ور کړئ 

 د لیکلو لپاره لھ کیبورډ څخھ کار اخلي  ټایپ 
 ھغھ عددونھ او حروف چې یو ویب سایټ پرانیزي  لٻنک 

  د یوه پروګرام لپاره کوچنی انځور  ایکن 

 ھېواد کې ستاسو پھ 
  خلک څھ ډول معلومات مومي؟ 
  اکثراً خلک لھ ټلیفونونو او کمپیوټرونو څخھ څھ ډول کار اخلي؟ 

 د معلوماتو لټون
 : پھ انټرنټ کې تاسو کوالی شئ الندې موارد ومومئ 

 د روغتون ا و ښوونځي پھ څیر د ځایونو پھ اړه معلومات  •
 خبرونھ  •
 سپورټ او پخلیھغھ شیان چې تاسو خوند ترې اخلئ لکھ  •
 لھ خلکو او ټولنې سره د مالقات لپاره ځایونھ  •
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 4 لوست: انټرنټ کې لټون 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 د یوه پلټونکي پرانیستل 
 : پھ کمپیوټر کې د پلټلو لپاره، کلٻک وکړئ او یو ویب پلټونکی پرانیزئ 

  

 : پھ ټلیفون کې د پلټلو لپاره، لھ یوه اپلٻکٻشن او یا د پلټلو لھ برخې څخھ کار واخلئ

  

 پلټونکي پرانیستل د یوه  : فعالیت
 . د یوه پلټونکي پرانیستل تمرین کړئ . لھ خپل ټلیفون او یا کمپیوټر څخھ کار واخلئ 
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 5 لوست: انټرنټ کې لټون 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 د ژبې تنظیمات 
 . تاسو کوالی شئ ھغھ ژبھ بدلھ کړئ چې د آنالین پلټلو لپاره یې کاروئ 

 کړئ د حساب د پرانیستلو لپاره پھ خپل آیکن باندې کلیک و . لھ خپل ګوګل حساب څخھ کار واخلئ
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 6 لوست: انټرنټ کې لټون 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 د معلوماتو لټون
کې لیکنھ   پلټنې پھ ځایوروستھ لھ ھغې چې تاسو یو پلټونکی پرانیست، د معلوماتو د موندلو لپاره د 

 : وکړئ 

 : پھ یوه کمپیوټر کې 

  

 : پھ یوه ټلیفون کې
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 7 لوست: انټرنټ کې لټون 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 
څخھ کار    کلیدي کلیمویو پوښتنې تھ د ځواب ور کولو لپاره لھ 

 . واخلئ

 : ستاسو پوښتنھ 

 څومره دی؟ د فضایي ستنې لوړ والی 

 : کلیدي کلیمې

 فضایي ستنھ 

 د فضایي ستنې لوړ والی 

 پھ انټرنټ کې د لټون تمرین : فعالیت
 : پوښتنو تھ ځوابونھ .  لھ یوه ټلیفون او یا کمپیوټر څخھ کار واخلئ . لھ یوه ملګري سره کار وکړئ

  د واشنګټن آیالت بیرغ څھ ډول رنګ لري؟ 
 
  پھ سیاټل کې څومره خلک ژوند کوي؟ 

 
 
  متحده آیالتونو ولسمشر د کوم ھٻواد اوسٻدونکی دی؟ د 
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 8 لوست: انټرنټ کې لټون 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 
 د یوه ځای پھ اړه معلومات موندل 

 . تاسو کوالی شئ د خپل ټلیفون پھ کارولو سره د یوه ځای پھ اړه معلومات ترالسھ کړئ 

 . پھ پلټونکي کې د ھغھ ځای او خپل ښار نوم ولیکئ

 . سٻټل وپلټئ ) DSHS( د ټولنیزو او روغتیایي خدمتونو څانګې : د بیلګې پھ ډول

 

 تاسو څھ ډول معلومات وینئ؟ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پتې تھ ځیر شئ، تر څو چک کړئ چې آیا  . لوی ښارونھ او یا سیمې ښایي ډٻر زیات موقعیتونھ ولري
 . ستاسو لپاره مناسب دی

  

 ادرس/پتھ

 ساعتونھ
 
 د ټلیفون شمٻره
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 9 لوست: انټرنټ کې لټون 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 
 د یوه ځای پھ اړه معلومات ومومئ : فعالیت

 یو پلټونکی پرانیزئ  . 1

 د خپل ښار، سیمې او یا کتابتون نوم ولیکئ  . 2

 پوښتنو تھ ځواب ور کړئ:  . 3

  ادرس؟  /پتھ _____________________________________  
   ساعتونھ؟ ____________________________________  
   د ټلیفون شمٻره؟ __________________________________  

 ډکول  ھد یوه فورم
 .  پھ آنالین ډول ډک کړئ  فورم ځینې وخت تاسو اړ یاست چې یو 

 . پوښتنو تھ د ځواب ور کولو لپاره بیالبیلې الرې شتون لري

 یو ځواب ولیکئ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 خپل نوم دلتھ ولیکئ
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 10 لوست: انټرنټ کې لټون 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 
 : یو چوکاټ پھ نښھ کړئ

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 لېست لرونکې مینو 
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 11 لوست: انټرنټ کې لټون 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 
 : یوه فورمھ ډکھ کړئ: فعالیت

 . ډکولو تمرین  ې فورم ېد یو 

 : د خپل کمپیوټر او ټلیفون پھ کارولو سره، پھ پلټونکي کې لینک ولیکئ

https://tinyurl.com/y6n4y2t7 
 
 

 
 
 
 

 : کوډ سکن کړئ  QRاو یا د خپل ټلیفون پھ کارولو سره، خپل د انځورونو اپلٻکٻشن پرانیزئ او 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 را نغاړل 
 . تاسو څھ زده کړل؟ لھ یوه ګروپ او یا خپل ښوونکي سره خبرې وکړئ

 
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/y6n4y2t7
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 : لوست

 برښنالیک 

 موخې
 : پھ دې لوست کې بھ تاسو

 خپل ورودي صندوق چک کړئ او برښنالیک ولولئ  •
 تمرین کړئ د برښنالیک لیکل   •
 زده کړئ چې یو برښنالیک تھ څھ ډول ځواب ور کړئ  •
 د خپل ورودي صندوق مدیریت زده کړئ  •

 مطالب
 13 ....................................................................................................................... نوې کلیمې 

 14 ............................................................................................................. ستاسو پھ ھٻواد کې
 14 ......................................................................................................... برښنالیک څھ شی دی؟ 

 15 ........................................................................................................... د برښنالیک پرانیستل
 16 ................................................................................................. خپل ورودي صندوق اوګوزئ

 19 ........................................................................................................... د یوه برښنالیک لیکل
 24 ............................................................................................... یوه برښنالیک تھ ځواب ور کول

 27 ........................................................................................... خپل ورودي صندوق مدیریت کړئ
 30 ......................................................................................................... د برښنالیک حذف کول

 31 ......................................................................................................................... را نغاړل
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 پیلیزه کچھ 

 

 

 کلیمېنوې 
 معنی ګانې  کلیمې 

 الکترونیکي پوسټ  برښنالیک 

 د برښنالیک پتھ 
 : ستاسو د الکترونیکي پوسټ پتھ

____@____.com 

پاسورډ ولیکئ، تر څو تاسو وکوالی شئ خپل د  خپل کارند نوم او   ننوځئ 
 برښنالیک حساب پرانیزئ 

 داټ نښھ پھ ټولو برښنالیکونو کې اړینھ ده  @ 
 ھغھ نوم چې تاسو غواړئ د برښنالیک لپاره یې وکاروئ  کارند نوم 

د کور د کلۍ پھ څیر د عددونو او حروفو یو مخفي سلسلھ چې یوازې   پاسورډ 
 تاسو پرې پوھٻږئ 

 کوچنۍ نښھ  ایکن 

پھ دې ځای کې تاسو کوالی شئ ھغھ برښنالیکونھ ومومئ چې نورو   ورودي صندوق 
 خلکو تھ استولي دي 

 ھغھ شخص چې برښنالیک استوي  استوونکی 

 ھغھ شخص چې برښنالیک ترالسھ کوي  ترالسھ کوونکی 

 )  spam( ناغوښتل شوي 
 ډٻرو مخاطبینو تھ استول شوي دي شخصي برښنالیکونھ نھ دي او  پوسټ )  junk( او یا 

 لھ لٻست څخھ ستاسو د برښنالیک ایستل  د ګډون لغوه کول 

 
  



 ډیجیټلي سواد 

 14 کی نالښبر لوست: 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 ستاسو پھ ھېواد کې 
 . پھ یوه ډلھ کې خبرې وکړئ 

  آیا تاسو پھ خپل ھٻواد کې برښنالیک کاروئ؟ 
  پھ یوه ټلیفون او یا کمپیوټر کې؟ 
  آیا اوس تاسو برښنالیک کاروئ؟ 

 برښنالیک څھ شی دی؟ 
 . برښنالیک الکترونیکي پوسټ دی

 . تاسو پھ خپل ټلیفون او یا کمپیوټر کې یو پیغام ترالسھ کړی دی 

 . پھ څیر د برښنالیک لپاره ډٻر شمٻر نور وړیا پروګرامونھ ھم شتھ دي  Yahooاو  Outlookد 

 . څخھ کار واخلو Gmailموږ بھ پھ خپلو بیلګو کې لھ 
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 15 کی نالښبر لوست: 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 د برښنالیک پرانیستل
 پھ کمپیوټر کې 

 خپل ویب پلټونکی پرانیزئ.  . 1

 ) Google, Outlook, Yahooپروګرام پرانیزئ. ( emailخپل  . 2

 

 

 ننوځئ, خپل کارند نوم ولیکئ . 3

  ) راتلونکي( Next  پھ   . 4
 ک وکړئ لٻک

 ولیکئ  ډ پاسورخپل   . 5

کلیک    )راتلونکي(   Nextپھ   . 6
 وکړئ. 
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 16 کی نالښبر لوست: 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 ستاسو پھ ټلیفون کې 
ننوتلو لپاره، تاسو  د برښنالیک پھ آیکن باندې کلیک وکړئ (د لومړي ځل لپاره خپل حساب تھ د   . 1

 باید لھ خپل کارند نوم او پسورډ څخھ کار واخلئ.) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 خپل ورودي صندوق اوګوزئ 
 . ھره ورځ تاسو ډٻر شمٻر برښنالیکونھ ترالسھ کوئ 

 . دوی ټول ډٻر مھم ښکاري

 . ځینو تھ تاسو ځواب ور کوئ

 . کولو معنی پاک کول دي د لرې . تاسو کوالی شئ ځینې لرې کړئ 

 . ستاسو د برښنالکیونو یو صندوق دی  ورودي صندوقستاسو 

 . او د برښنالیک د ترالسھ نٻټھ وګورئ موضوع،  استوونکیتاسو کوالی شئ د برښنالیک 
  

Gmail Yahoo Outlook 
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 17 کی نالښبر لوست: 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 . نوي برښنالیکونھ پھ سر کې قرار لري
 

  

  حذف ور کړئ،  ځوابتاسو کوالی شئ برښنالیک تھ . د پیغام د پرانیستلو لپاره پھ ھغې کلیک وکړئ
 . ورودي صندوق تھ بٻرتھ ستانھ شئیې کړئ او یا ) پاک(

 د استوونکي نوم  موضوع  نٻټھ 

 نالوستل شوی برښنالیک برښنالیک لوستل شوی 

برښنالیک تھ ځواب  
 ور کول 

 د برښنالیک حذف کول  موضوع 

 ورودي صندوق تھ بٻرتھ ستنٻدل 
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 18 کی نالښبر لوست: 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 
 پوښتنو تھ ځواب ور کړئ د یوه برښنالیک بھ اړه  : فعالیت

 پوښتنې 
  څوک دی؟  استوونکی 

  __________________________________ نوم 

  _________________________________ د برښنالیک پتھ 

   ده؟   نٻټھڅوومھ ____________________________  

  څھ ده؟   موضوع ________________________  

  څھ شی دی؟  پیغام _________________________________  

 ستاسو ورودي صندوق : فعالیت
 . خپل ټلیفون او یا کمپیوټر تھ ځیر شئ 

  چا تاسو تھ یو برښنالیک استولی دی؟ 

  څھ وخت استول شوی دی؟ 

 >  mari.chang@uwmedicine.orgتھ: ماري چانګ < 
 موضوع: د لیدنې د وخت بیا پھ مھالویش برابرول  

 بجې  9:11د سھار   2020 ، 10نٻټھ: سپټمبر 

 Dr Chang)ښاغلی ډاکټر چانګ، (

باید پھ راتلونکې اونۍ کې لھ ډاکټر سره خپل د لیدنې وخت لغوه کړم.  
زما کورنۍ د واده مراسمو تھ ځي. زه بھ پھ مھالویش د بیا برابرولو لپاره  

 اړیکھ ونیسم. 

 مننھ، 
 الیسا دانو 

mailto:mari.chang@uwmedicine.org


 ډیجیټلي سواد 

 19 کی نالښبر لوست: 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 لیکلد یوه برښنالیک 
 کمپوز یعنې لیکل 

 برښنالیک د الندې مواردو لپاره ښھ دی 

 . د خپل ماشوم لھ ښوونکي څخھ پوښتنھ وکړئ  •
 . ستاسو پھ ھٻواد کې د یو ملګري لپاره د لیک لیکل •

 . باندې کلیک وکړئ (کمپوز) Composeپھ کمپیوټر کې د کیڼ اړخ پھ پورتنۍ برخھ کې پھ 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
   

 . باندې کلیک وکړئ(کمپوز)  Composeپھ ټلیفون کې د ښي اړخ پھ منځنۍ برخھ کې پھ 
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 20 کی نالښبر لوست: 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 . یو خالي پیغام بھ پرانیستل شي
 

 

 
 
 
 
 
 

1 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د یوه برښنالیک لیکل 
 استوئ.  ورتھد برښنالیک ھغھ پتھ ولیکئ چې تاسو یې  . 1

 سلنھ سم دی.  100ډاډ ترالسھ کړئ چې برښنالیک 

 ولیکئ؟  موضوع  . 2

 یوازې یو څو کلیمې    –باید لنډه وي  موضوع 

 : د بیلګې پھ ډول

 
 

  



 ډیجیټلي سواد 

 21 کی نالښبر لوست: 
 پیلیزه کچھ 

 

 

   
 ولیکئ.  دلیل سره یې پیل کړئ. وروستھ د خپل برښنالیک لیکلو  ستړي مشيپیغام ولیکئ. لھ  . 3

 (ستاسو نوم) باندې یې پایتھ و رسوئ.  السلیکاو   پایتھ رسولو پھ جملھد  . 4

 . )یواستو(  sendوروستھ د خپل برښنالیک د استولو لپاره پھ  . 5

 : د بیلګې پھ ډول

 
  



 ډیجیټلي سواد 

 22 کی نالښبر لوست: 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 د یوه فایل نښلول 
 . تاسو کوالی شئ برښنالیک تھ یو فایل او یا انځور اضافھ کړئ 

 . کې، پھ منځنۍ برخھ کې د شتھ آیکن څخھ کار واخلئ کمپیوټر پھ یوه 

 

 . کې د پاڼو د کلیپ پھ آیکن باندې کلیک وکړئ ټلیفون پھ  

 . لپاره د مثلث پھ آیکن کلیک وکړئ  )یواستو (  send وروستھ د 
 

  

یوه انځور 
 .پورتھ کړئ

لھ خپل کمپیوټر 
څخھ یو فایل 

 .ونښلوئ

د متن د بڼې  .یوه لینک پورتھ کړئ
 برابرول

 لھ خپل
Google Drive  څخھ

 .یو فایل ونښلوئ

 نښلول

 استول



 ډیجیټلي سواد 

 23 کی نالښبر لوست: 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 یو برښنالیک ولیکئ : فعالیت
 . خپل ښوونکي تھ یو برښنالیک ولیکئ 

 . غوښتنھ وکړئ چې آیا کوالی شئ پھ راتلونکې اونۍ کې لھ ټولګي رخصت واخلئ

 ولرئ چې الندې موارد ولیکئ پھ یاد  

 موضوع  •
 ھغھ نٻټھ چې تاسو رخصت اخلئ  •
 ټولګي ستاسو د نھ راتګ دلیل •

  

 . لھ پایتھ رسولو وروستھ، یوه ملګري تھ برښنالیک ولولئ

 . ھغھ پھ خپل کمپیوټر او یا ټلیفون کې ولیکئ
 



 ډیجیټلي سواد 

 24 کی نالښبر لوست: 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 اب ور کول یوه برښنالیک تھ ځو
Reply )ورکول  وابځ ې عنی( . 

برښنالیک پرانیزئ، کوالی شئ ھغې  کلھ چې تاسو یو  
 . ر کړئ تھ ځواب و

د ښي اړخ پھ پورتنۍ برخې کې بھ غشي باندې کلیک  
 . وکړئ 

 . تاسو اړ نھ یاست چې نوې موضوع ولیکئ

Reply All  )یعنې پھ پیغام کې   ) ټولو تھ ځواب ور کول
 . شاملو ټولو کسانو تھ خپل ځواب استول

Forward ) برښنالیک استول یو بل شخص تھ د دې( 

تاسو بھ  . کړئ )بند ( Blockتاسو کوالی شئ یو برښنالیک  
 . لھ دې پتې څخھ ھیڅ برښنالیک ترالسھ نھ کړئ 

  



 ډیجیټلي سواد 

 25 کی نالښبر لوست: 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 یوه برښنالیک تھ ځواب ور کول : فعالیت
ښوونکو پھ کنفرانس کې د ګډون پھ موخھ یو برښنالیک  -تاسو د خپل ماشوم بھ ښوونځي کې د والدینو

   . لرئ

 cwking@seattleschools.org   :لھ

 )ستاسو د برښنالیک پتھ(  : تھ

 ښوونکو کنفرانسونھ -د والدینو   :موضوع 

 درنو والدینو، 

.  ږ غواړو تاسو تھ د خپل ماشوم د ښوونکي سره د لیدنې پھ موخھ یو مھالویش تنظیم کړومو
وخت تاسو کوالی  / پھ کومھ ورځ . نٻټې پورې کنفرانس لرو 25-23موږ د نومبر میاشتې لھ 

 شئ راشئ؟ 

 . موږ ستاسو لیدلو تھ سترګې پھ الر یو 

 پھ درناوي، 
Charlotte King 

 جزیرې منځنی ښوونځی  Mercerد 

mailto:cwking@seattleschools.org
mailto:cwking@seattleschools.org
mailto:cwking@seattleschools.org


 ډیجیټلي سواد 

 26 کی نالښبر لوست: 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 : ښوونکي تھ یو ځواب ولیکئ پھ یاد ولرئ چې لھ الندې مواردو کار واخلئ 

 موضوع  •
 ستړي مشي کول  •
 د متن اصلي برخھ  •
 د پایتھ رسولو جملھ  •
 السلیک  •

  

 cwking@seattleschools.org  : تھ

 ښوونکو کنفرانسونھ -د والدینو: موضوع 

  ښاغلی  

  )  ستاسو نوم(

mailto:cwking@seattleschools.org
mailto:cwking@seattleschools.org
mailto:cwking@seattleschools.org


 ډیجیټلي سواد 

 27 کی نالښبر لوست: 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 خپل ورودي صندوق مدیریت کړئ
 : الندې مواردو پھ اړه وي ھغھ ښایي د .  ھره ورځ تاسو ډٻر شمٻر برښنالیکونھ ترالسھ کوئ 

 دندې •
 ښوونځی  •
 لھ ملګرو سره پالن  •

 وي )  junk(او یا   )spam(  ناغوښتل شويیو شمٻر برښنالیکونھ بھ 

 . بل فولډر تھ ځي ) spam( معموالً ناغوښتل شوي 

 کې دا فولډر پھ کیڼ اړخ  کمپیوټرپھ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

او یا لھ ورودي صندوق 
 څخھ پورتھ ومومئ



 ډیجیټلي سواد 

 28 کی نالښبر لوست: 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 . تھ څیرمھ پھ درې کرښو پھ کلیک کولو سره ومومئ  )لټونSearch ( کې دا فولډر پلټنې ټلیفون پھ  

 . د فولډرونو لٻست بھ پرانیستل شي 

 سم او یا ناسم : فعالیت
 سم/ناسم کھ چٻرې تاسو استوونکی نھ پٻژنئ نو یو نښلول شوی فایل مھ پرانیزئ.  . 1

 ورودي صندوق کې یو برښنالیک وپلټئ. سم/ناسم تاسو کوالی شئ پھ خپل   . 2

 سم/ناسم ستاسو ټول برښنالیکونھ یو فولډر تھ ځي.  . 3

 سم/ناسم تاسو کوالی شئ لھ یو شمٻر خلکو څخھ برښنالیک ترالسھ کول بند کړئ.  . 4

 سم/ناسم کھ چٻرې تاسو یو برښنالیک حذف کړئ، نو تاسو ھیڅکلھ نھ شئ کوالی ھغھ بیا ولولئ.  . 5

 سم/ناسم تاسو باید یو برښنالیک یو وخت حذف کړئ.  . 6



 ډیجیټلي سواد 

 29 کی نالښبر لوست: 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 ځوابونھ 
 ښایي نښلول شوی فایل ستاسو د کمپیوټر لپاره ښھ نھ وي.  سم . 1

 . )لټونSearch (برښنالیکونو د توکو د برخې پھ پورتنۍ برخھ کې د  سم . 2

  

 بیالبیل فولډرونھ شتون لري. ناسم  . 3

) باندې کلیک  Unsubscribeاو پھ ګډون لغوه کولو (  شئ برښنالیک منځنۍ برخې تھ والړ  د    سم . 4
 وکړئ. 

 

  ) پرانیزئ. Trash folderد حذف شویو برښنالیکونو د موندلو لپاره د اضافي فایلونو فولډر (  ناسم . 5
 تاسو کوالی شئ پھ یو وخت ډیر برښنالیکونھ حذف کړئ.  ناسم . 6

  
  



 ډیجیټلي سواد 

 30 کی نالښبر لوست: 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 د برښنالیک حذف کول 
 . برښنالیک تھ اړتیا نھ لرئ، کوالی شئ ھغھ حذف کړئ کلھ چې تاسو یو  

 د ھغھ برښنالیک پھ کیڼ اړخ کې پھ بکس باندې کلیک وکړئ چې تاسو غواړئ حذف یې کړئ.  . 1

 

 

 . پھ ایکن کلیک وکړئ  (حزف)  Deleteد  . 2

 

 

  



 ډیجیټلي سواد 

 31 کی نالښبر لوست: 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 را نغاړل 
 . پھ خپل ټلیفون او یا کمپیوټر کې برښنالیک پرانیزئ

 . برښنالیکونو تھ ځیر شئ خپلو وروستیو پنځو  
 : تمرین
 د یوه برښنالیک لیکل  •
 یوه برښنالیک تھ ځواب ور کول  •
 د برښنالیکونو حذف کول  •

 
 



 ډیجیټلي سواد 

32 

 

 

 : لوست

 ټلیفونونھځیرک 

 موخې
 : پھ دې لوست کې بھ تاسو

 لھ خپل ځیرک ټلیفون څخھ کار واخلئ  •
 پھ خپل ټلیفون کې تڼۍ، آیکنونھ او کارول زده کړئ  •
 سره نښلٻدل زده کړئ  Wi-Fiلھ   •
 د اپلٻکٻشنونو پھ اړه زده کړه وکړئ  •
 د ځیرک ټلیفون د ذخیرې او خوندیتوب پھ اړه زده کړه وکړئ  •

 مطالب
 33 ...................................................................................................................... نوې کلیمې 

 33 ............................................................................................................. ستاسو پھ ھٻواد کې

 34 .......................................................................................... د کارولو مواردد یوه ځیرک ټلیفون 

 36 .................................................................................................................. عملیاتي سٻستم 
 37 .................................................................................................................. تڼۍ او آیکنونھ

 38 ......................................................................................................................... فعالیتونھ 

 39 ......................................................................................................... سره نښلٻدل  WI-FIلھ  

 40 ...................................................................................................................... اپلٻکٻشنونھ 

 44 .........................................................................................................................را نغاړل

 



 ډیجیټلي سواد 

 33 فونونھ ی لټ  رک ځی لوست:  
 پیلیزه کچھ 

 

 

 نوې کلیمې
 معنی ګانې  کلیمې 

 څخھ کار واخلئ  Wi-Fiد انټرنټ سره د نښلٻدو پھ موخھ لھ   انټرنټ تھ السرسی 
 ھغھ سافټور چې ستاسو ډ ټلیفون لھ فعالیتونو څخھ مالتړ کوي  عملیاتي سیستم 

 د یوه پروګرام لپاره کوچنی انځور  ایکن 
 ستاسو پھ ټلیفون کې یو آیکن دی چې تاسو تھ ښیي چې آیا   سیګنال 

Wi-Fi  لرئ او کھ نھ 

Wi-Fi  ھغھ ټکنالوژي چې تاسو تھ انټرنټ در کوي 
 یو پروګرام  اپلٻکٻشن 

 تاسو پھ خپل ټلیفون کې څومره معلومات ساتلی شئ  ذخیره

  خپل ټلیفون خوندي وساتئ  خوندیتوب 

 ستاسو پھ ھېواد کې 
 . کې خبرې وکړئ پھ یوه ډلھ 

  آیا تاسو پھ خپل ھٻواد کې ځیرک ټلیفون درلود؟ 
 آیا تاسو ځیرک ټلیفون لرئ؟ 
  تاسو ھغھ د څھ لپاره کاروئ؟ 

 



 ډیجیټلي سواد 

 34 فونونھ ی لټ  رک ځی لوست:  
 پیلیزه کچھ 

 

 

 د یوه ځیرک ټلیفون د کارولو موارد 
 ټلیفون کاروو تر څو موږ ځیرک 

 اړیکې ونیسئ  •
 لیکلي پیغام واستوو  •
 انځور واخلئ  •
 برښنالیک چک کړئ  •
 لھ انټرنټ کار واخلئ  •

 ستاسو لھ ټلیفون څخھ ګټھ اخیستنھ : فعالیت
 . تاسو لھ خپل ټلیفون څخھ څھ ډول کار اخلئ؟ ھو او یا نھ ولیکئ

 کارول  نھ / ھو
 اړیکھ نیول   ______ 
 لیکلی پیغام   ______ 
 برښنالیک   ______ 
 انځورونھ واخلئ   ______ 
 فٻسبوک او یا ټویټر   ______ 
 د ګیمونو ترسره کول   ______ 
 د حساب ماشین کارول   ______ 
 خپل بانکي حساب چک کړئ   ______ 
 لھ اپلٻکٻشن وکاروئ ) Google Maps(د مسیرونو لپاره د ګوګل نقشې   ______ 
 د ھوا حاالت وګورئ   ______ 

 ______   __________________________________  

 



 ډیجیټلي سواد 

 35 فونونھ ی لټ  رک ځی لوست:  
 پیلیزه کچھ 

 

 

 ځیرک ټلیفونونھ کوالی شي ژوند آسانھ کړي 

 . ټلیفونونھ خطرناک ھم کیدای شيھمداراز ځیرک 

 . د موټر چلولو پر مھال د لیکلي پیغام استول ښھ نھ دي 

 . ښایي موټر مو ټکر وکړئ

 ښھ او بد : فعالیت
 . د ځیرک ټلیفونونو ښې ګڼې او بد ګڼې ولیکئ . پھ یوه ګروپ کې کار کول 

 بد ښھ 

 . د موټر د ټکر کٻدو سبب کٻږي لھ ملګرو سره خبرې وکړئ

 
  



 ډیجیټلي سواد 

 36 فونونھ ی لټ  رک ځی لوست:  
 پیلیزه کچھ 

 

 

 عملیاتي سېستم 
 . ټول ځیرک ټلیفونونھ توپیر لري

 : دوی عملیاتي سیستمونھ لري

• iOS )iPhone  اوiPad(، 
• Android  )Samsung, HTC, Sony Xperia ( 
• Windows Phone  )Nokia Lumia .( 

 پوښتنې 
  تاسو څھ ډول ټلیفون لرئ؟ _____________________________________  
 عملیاتي سیستم څھ شی دی؟ ____________________________________  

 
  



 ډیجیټلي سواد 

 37 فونونھ ی لټ  رک ځی لوست:  
 پیلیزه کچھ 

 

 

 تڼۍ او آیکنونھ 
 

 
 
 
 

 . بیالبیل ځیرک ټلیفونونھ مختلفې تڼۍ او آیکنونھ لري
  

 د بټرۍ آیکن
چٻرې ستاسو د بټرۍ چارج کم وي، کھ 

 .تاسو باید خبل ټلیفون چارج کړئ

 خاموش کولو تڼۍ/د روښانھ
روښانھ او خاموش سکرین دا تڼۍ بھ ستاسو 

ثانیو  5د ھغھ تاسو ھمداراز کھ چٻرې . کړي
د . لپاره کیکاږئ نو ټلیفون بھ مو خاموش شي

ثانیو  5کولو لپاره دا تڼۍ بٻرتھ د روښانھ بٻرتھ 
 .لپاره کیکاږئ

 د سیګنال ایکن
نښې /برخې 5د سیګنال د قوت څرګندولو لپاره 

، )نښې 2او  1(کھ چٻرې کمزوری وي . شتون لري
 .نو ستاسو اړیکھ کمزورې ده

 ایکن WiFiد 
 5او یا  4نښلٻدو د قوت ښودلو لپاره  WiFiد 

چٻرې کمزوری وي، ستاسو کھ . شکلونھ شتون لري
 .د انټرنټ سرعت بھ ھم کمزوری وي

 کور پاڼھ
د دې پاڼې پھ مرستھ بھ تاسو وکوالی شئ د ھوا 
حاالتو، د وخت او یا پلټلو پھ څیر اپلٻکٻشنونو تھ 

 .السرسی ومومئ

 اپلٻکٻشنونھ
پرانیستلو لپاره پھ دې کلیک د د یوه پروګرام 

تاسو کوالی شئ د د دې پھ مرستھ وکړئ، 
د ھوا انځورونو اخیستلو، کمرې پھ واسطھ د 

لیکلو پیغامونو د او نورو خلکو تھ د کتلو حاالتو 
 .استولو پھ څیر مشخص کارونھ ترسره کړئ

 د چارج کولو برخھ
تاسو کوالی شئ د بټرۍ د چارج کولو لپاره 

 .وصل کړئچارجر دلتھ 

 د ګوشکیو برخھ
تاسو کوالی لپاره اورٻدو غږ د د 

 .شئ دلتھ ګوشکۍ ونښلوئ

 اصلي تڼۍ
د دې تڼۍ پھ مرستھ تاسو کوالی شئ لھ 
ھر اپلٻکٻشن څخھ ووځئ او اصلي پاڼې 

 .تھ ستانھ شئ

 د پلټنې ځای
دلتھ د ھر ډول پوښتنې او ویب 
. پاڼې د موندلو لپاره کلیک وکړئ

 )انډرایډ ټلیفونونو کېیوازې پھ (

 د غږ د اندازې تڼۍ
 .دا تڼۍ بھ غږ پورتھ او یا ټیټ کړي
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 38 فونونھ ی لټ  رک ځی لوست:  
 پیلیزه کچھ 

 

 

  
 فعالیتونھ 

 . د لمسي سکرین لپاره لھ خپلو ګوتو کار واخلئ 

 : پھ الندې ډول یو شمٻر فعالیتونھ شتون لري 

 اپلٻکٻشنونھ او مینو ګانې پرانیزئ : یو کلیک •
 د سکرین نږدې کول : دوه کلیکھ  •
 ټلیفون پرانیزئ :  ښي لوري تھ کیکاږل /کیڼ •
ستاسو لھ السھ ور کړي پیغامونھ او اړیکې پھ  : لھ پورتھ برخې څخھ ښکتھ لوري تھ کیکاږل •

 ګوتھ کوي 
، د فلش  Wi-Fiه،  پھ یو شمٻر ټلیفونونو کې کمر:  لھ منځنۍ برخې څخھ پورتھ لوري تھ کیکاږل  •

 څراغ او نور څرګندوي 
بر عکس کار ترسره کول سکرین  .  د صحفې نږدې کول: پھ دوو ګوتو د سکرین نږدې کول  •

 کوچنی کوي 
 پھ مرستھ یې تاسو کوالی شئ ھغھ حذف کړئ :  د اصلي سکرین کیکاږل او نیول  •

 د ځیرک ټلیفون فعالیتونھ تمرین کړئ : فعالیت
 . پھ یوه ګروپ کې کار کول 

 . پھ خپل ټلیفون کې تڼۍ او فعالیتونھ تمرین کړئ
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 سره نښلېدل  WI-FIلھ 
 . لھ الرې انټرنټ ترالسھ کوي Wi-Fiځیرک ټلیفونونھ د  

 . وړیا او یا کم لګښتھ وي  Wi-Fiیری وخت  ډ 

 . لھ الرې ویډیوګانې وګورئ  Wi-Fiتاسو کوالی شئ لھ اضافي لګښت پرتھ ټولھ ورځ د  

 . تاسو یې پھ بدل کې اداینھ ترسره کوئډیټا ھغھ انټرنټ دی چې  

 . کھ چٻرې تاسو انټرنټ کاروئ، کوالی شئ ټاکل شوي حد انټرنټ تھ السرسی ولرئ

 . لري Wi-Fiډیری کورونھ او دفترونھ  

 . الرې شتون لري 2د ترالسھ کولو لپاره  Wi-Fiستاسو د  

 چټک تنظیمات 
پھ آیکن   Wi-Fiتھ برخې تھ کش کړئ او د د چټکو تنظیماتو د پرانیستلو لپاره، خپلھ ګوتھ پور . 1

 کلیک وکړئ 

 پھ آیکن باندې کلیک وکړئ    Wi-Fiشبکو د لیدلو لپاره د   Wi-Fiد  . 2

 شبکھ وټاکئ  Wi-Fiخپلھ د  . 3

 )کلیک وکړئ(  Connectپسورډ ولیکئ او وروستھ پھ نښلٻدو  . 4

 د نښلېدو د تنظیماتو پھ کارولو سره 
 لومړی تنظیماتو او بیا د نښلٻدو برخې تھ والړ شئ.   . 1

 شبکھ وټاکئ.  Wi-Fiخپلھ د  . 2

3 . Wi-Fi  .روښانھ کړئ، وروستھ د ال زیاتو معلوماتو د کتلو لپاره بیا کلیک وکړئ 

 )کلیک وکړئ(  Connectپسورډ ولیکئ او وروستھ پھ نښلٻدو  . 4
 

 سره نښلېدل  WI-FIلھ : فعالیت
 . لھ خپل ټلیفون څخھ کار واخلئ. کار کول پھ یوه ګروپ کې 

 . تھ نښلٻدل تمرین کړئ  Wi-Fiد ښوونځي  

 . ښوونکی بھ تاسو تھ معلومات در کړي 
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 اپلېکېشنونھ 
 . ټول ځیرک ټلیفونونھ اپلٻکٻشنونھ لري

 . اپلٻکٻشنونھ د وخت د سپما سبب کٻږئ 

 . دا خلکو تھ د کارونو ترسره کول آسانھ کوي 

 . اپلٻکٻشنونھ لګښت لري، خو ډیری یې وړیا دي ځینې 

 . د یو اپلٻکٻشن د ډانلوډ کولو لپاره، ھغھ پھ اپ سټور او یا پلې سټور کې ومومئ 
 

 
 
  

 
 
 
   

ستاسو سره د الرو پھ موندلو کې مرستھ    اپلیکیشن  Google Maps)(د ګوګل نقشھ  
 . وکړي 

 . ستاسو سره د بانک پھ کارولو کې مرستھ کوي بانکي اپلٻکٻشنونھ 

 . ستاسو سره مرستھ کوي چې لھ خلکو سره مالقات وکړئ زوم اپلٻکٻشن 
 

 

ستاسو سره مرستھ کوي چې د ھغوی نمرې او  ښوونځي اپلٻکٻشن  ستاسو د ماشوم د 
 . کورنۍ دنده وګورئ 

 . یو خبرتیا تنظیموي تر څو تاسو پھ وخت پاڅٻږئ  خبرتیا اپلٻکٻشنونھد 

 . لھ تاسو سره مرستھ کوي چې خپل د لیدنې وخت یاد وساتئ  کالیزې اپلٻکٻشند 
  

 آپ سټور  پلې سټور 
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 پھ ځیرکو ټلیفونونو کې د کالیزې د کارولو څرنګوالی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 . د کالیزې اپلٻکٻشن پرانیزئ

تاسو  ھغھ نٻټھ وټاکئ، چې 
 . غواړئ پھ نښھ یې کړئ

وخت تنظیم  /عنوان او ورځ
کړئ، وروستھ د اضافھ 

 . تڼۍ کیکاږئ) add(کولو 
تاسو کوالی شئ پھ تورو  

ھایالیټ شویو نقطو پھ کلیک 
 .سره، پٻښھ وګورئ
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 د ټولنیزو رسنیو اپلېکېشنونھ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ګڼل کٻږي ټولنیزې رسنۍ فٻسبوک، ټویټر او انسټاګرام 

 . زموږ سره مرستھ کوي چې د ملګرو او د کورنۍ لھ غړو سره خبرې وکړودوی 

 . ټولنیزې رسنۍ ښې دي، خو لھ خلکو سره مخامخ خبرې کول ډٻر غوره دي 

کھ چٻرې ستاسو سوپروایزر تاسو  . ھمداراز، د ټولنیزو رسنیو اپلٻکٻشنونھ پھ کار ځای کې مھ کاروئ
 . ئ وویني، ښایي تاسو خپلھ دنده لھ السھ ور کړ

 

  

 د خپلې کورنۍ غړو 
 او ملګرو لپاره

 کړئانځورونھ اپلوډ 
 

خلک تعقیب کړئ، تر 
څو د مسایلو پھ اړه د  
 دوی پھ نظر پوه شئ

د کورنۍ غړو او  
ملګرو سره پھ 

 اړیکھ کې اوسئ

خپلو ملګرو او د کورنۍ 
غړو تھ لیکلي پیغامونھ  
 واستوئ او یا اړیکې ونیسئ 

چک یې کړئ او 
 برښنالیک واستوئ

ویډیوګانې وګورئ او 
 اپلوډ یې کړئ

کور او یا د ژوند  د خپل 
د طرز پھ اړه نظریات او  

 ھڅوونې ترالسھ کړئ 

خپلو ملګرو او د کورنۍ 
غړو تھ لیکلي پیغامونھ  

 واستوئ او یا اړیکې ونیسئ 
د ھغو ملګرو لپاره 
انځورونھ واستوئ چې پھ 
 چټکۍ سره ځان ورک کوي
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 د اپلٻکٻشنونو ډانلوډ کول
 . ډٻر شمٻر اپلٻکٻشنونھ شتھ دي چې تاسو یې ډانلوډ کړئ

 . کلھ چې یو اپلٻکٻشن د ډانلوډ لپاره ټاکئ، نو لھ خورا احتیاط څخھ کار واخلئ 

 . یو شمٻر اپلٻکٻشنونھ خوندي نھ دي

 : ونیسئد خوندي اپلٻکٻشنونو د ترالسھ کولو لپاره، الندې موارد پھ نظر کې 

 د ډانلوډونو شمٻر. خوندي اپلٻکٻشنونھ ډٻر ډانلوډونھ لري  . 1

د شرکت نوم. د ھغو نومونو پھ لټھ کې اوسئ چې تاسو یې پٻژنئ. ډاډ ترالسھ کړئ چې لیکنۍ   . 2
 ستونزې نھ لري. 

ارزونې. د نورو خلکو ارزونې ولولئ، تر څو ھغھ ستونزې وګورئ چې دوی د اپلٻکٻشن د   . 3
 ال ور سره مخ شوي دي کارولو پر مھ

 د برښنالیک یو اپلٻکٻشن ډانلوډ کړئ : فعالیت
 آیا د برښنالیک یو اپلٻکٻشن لرئ؟ 

 . د برښنالیک یو اپلٻکٻشن ډانلوډ کړئ. پھ یوه ګروپ کې کار کول 

 ذخیره 
 . ځینې وخت تاسو د ټلیفون د ذخیرې د ډکوالي لھ کبلھ نھ شئ کوالی یو اپلٻکٻشن ډانلوډ کړئ

 . رې تھ اړتیا لرئ تاسو نورې ذخی

 . ھغھ اپلٻکٻشنونھ حذف کړئ چې تاسو یې نھ کاروئ

 . وټاکئ  Xثانیو لپاره یې ونیسئ، وروستھ   5د اپلٻکٻشن پھ آیکن کلیک وکړئ او د 
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 خوندیتوب 
 . تاسو اړ یاست چې پھ خپل ټلیفون کې معلومات پھ خوندي ډول وساتئ 

وړلو لپاره آسانھ وي، مګر د نورو خلکو لخوا یې زده  داسې پسورډ او پین کوډ جوړ کړئ چې د پھ یاد را  
 . کول ستونزمن وي 

 : پھ الندې ډول ھغھ موارد ذکر شوي چې څھ ډول یو ښھ پسورډ جوړ کړئ 

 لیک نښې وکاروئ  . 1

 عددونھ او حروف وکاروئ  . 2

 لھ فاصلو څخھ کار مھ اخلئ . 3

 وکړئ خپل نوم او یا د کورنۍ د غړو د نوم لھ کارولو څخھ ډډه  . 4

 : د بیلګې پھ ډول 
Englishisfun1 ! 

 را نغاړل 
 . نھ سره ځواب ور کړئ /لھ ھو . جملې ولولئ 

 ... زه پوھٻږم چې څھ ډول 

 . یو اپلٻکٻشن ډانلوډ کړم   
 . یو اپلٻکٻشن جذف کړم  
 . سره ونښلم  FI-WIلھ    
 . ذخیره خالي کړم   
 . پھ خپل ټلیفون کې برښنالیکون چک کړم   
 . لھ خپل ټلیفون څخھ برښنالیک واستوم   
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 : لوست

 پھ انټرنټ کې خوندیتوب

 موخې
 : پھ دې لوست کې بھ تاسو

 د آنالین خوندیتوب پھ اړه زده کړه وکړئ  •
 یو ښھ پاسورډ جوړ کړئ  •
 ناخوندي ویب سایټونھ وپٻژنئ  •
 درغلۍ وپٻژنئ  •

 مطالب
 46 .......................................................................................................................نوې کلیمې 

 46 ............................................................................................................. ستاسو پھ ھٻواد کې
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 کلیمېنوې 
 معنی ګانې  کلیمې 

 خوندي  خوندي 
 ھغھ نوم چې تاسو یې پھ یوه ویب سایټ کې او یا د ھغې لپاره کاروئ  کارند نوم 

ھغھ پټ حروف او عددونھ چې تاسو یې د خپل برښنالیک او یا یو   پاسورډ 
 ویب سایټ د پرانیستلو لپاره کاروئ 

 کاروئ ستاسو لھ اصلي نوم پرتھ ھغھ چې تاسو یې  تخلص 
 @ او & ،  !ھغھ سمبولونھ چې عددونھ او یا حروف نھ دي لکھ  ځانګړي کرکټرونھ 

 ھغھ دی چې اټکل کول یې آسانھ نھ وي  قوي پسورډ 
 ھغھ کلیمې چې معلومات خوندي ساتي  کود ایښودل شوی 

 ناخوندي  ناخوندي 
URL د یوه ویب سایټ پتھ :https://www.google.com 

درواغجن خلک ھڅھ کوي چې ستاسو پیسې او یا شخصي معلومات   درغلي
  غال کړي 

 ستاسو پھ ھېواد کې 
 . خبرې وکړئ پھ یوه ډلھ کې  

  آیا خلک انټرنټ کاروي؟ 
  خلک پھ انټرنټ کې کوم کارونھ ترسره کوي؟ 
  آیا دا آسانھ ده چې پھ انټرنټ کې خوندي و اوسئ؟ 

 

https://www.google.com/
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 پھ انټرنټ کې خوندیتوب
 تاسو پھ څھ پوھېږئ؟ : فعالیت

 تاسو د خپلو معلوماتو د خوندي ساتلو پھ اړه پھ څھ پوھٻږئ؟ 

 : لھ ھو، ښایي او یا نھ څخھ کړۍ تاو کړئ

انټرنټ کې خوندي  زه پوھٻږم چې څھ ډول خپل معلومات پھ 
 نھ        ښایي      ھو    . وساتم 

 . زه پوھٻږم چې څھ ډول یو قوي پسورډ جوړ کړم
 نھ        ښایي      ھو   

زه کوالی شم و ارزوم چې آیا یو ویب سایټ خوندي دی او کھ  
 . نھ

 نھ        ښایي      ھو   

 . زه پوھٻږم چې درغلي څھ شی ده
 نھ        ښایي      ھو   

 پوھٻږم چې څھ ډول و ارزوم چې یو شی درغلي ده؟زه 
  نھ        ښایي      ھو   

 آنالین خوندیتوب
 . دا ډٻره اړینھ ده چې خپل معلومات پھ انټرنټ کې خوندي وساتئ

 . د یو شمٻر معلوماتو شریکول ستونزه نھ لري

 . خوندي وساتئتاسو اړ یاست چې نور معلومات شخصي او 

 . تاسو باید ھغھ لھ نورو خلکو سره شریک نھ کړئ 

 . تاسو باید ھغھ پھ انټرنټ کې شریک نھ کړئ 
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 خوندي معلومات: فعالیت
 وساتل شي؟ کوم معلومات باید خوندي  

 

 ملومړی نو

 د بانکي حساب پا سورډ 

  )وروستی نوم+ لومړی (بشپړ نوم 

 د بانکي حساب کارند نوم

 رهٻشم فونید تل

 کینالیښبر

 ډپاسور کینالٻښدبر

 د ټولنیز خوندیتوب شمٻره

 د فٻسبوک پسورډ 

  )کال/میاشت/ورځ(د زٻږیدو نٻټھ 

 ادرس/د کور پتھ

 خبرې
  ولې تاسو اړ یاست چې معلومات خوندي وساتئ؟ 

 لومړی نوم

 د بانکي حساب پا سورډ

 لږ خوندي
 ډیری وخت پھ آنالین ډول 

د دې معلوماتو شریکول 
 .ستونزه نھ لري

 ډٻر خوندي

! دا معلومات خوندي وساتئ
 ھیڅکلھ ھغھ مھ شریکوئ
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 خالي ځایونھ ډک کړئ : فعالیت

)A ( د بانکي حساب معلومات )B  ( برښنالیک او پاسورډ 

)C ( د فٻسبوک پسورډ )D ( ټولنیز خوندیتوب شمٻره د 

A، B،  C   او یاD   ولیکئ : 

دوی کوالی   ،_______________کھ چٻرې د یوه چا ستاسو د برښنالیک پسورډ زده وي   . 1

شي ستاسو ملګرو او کورنۍ تھ پیغامونھ ولیکي. دوي کوالی شي ستاسو پسورډ بدل کړي، تر څو  

 تاسو ونھ شئ کوالی خپل برښنالیک وګورئ. 

دوی کوالی   ،_______________ یو چا ستاسو د بانکي حساب پسورډ زده وي  کھ چٻرې د  . 2

 شي ستاسو لھ حساب څخھ پیسې واخلي. 

دوی کوالی شي   ،_______________ کھ چٻرې د یو چا ستاسو د فٻسبوک پسورډ زده وي  . 3

 نورو خلکو تھ ستاسو د پاڼې لھ الرې بد انځورونھ او پیغامونھ واستوي. 

دوی کوالی شي   ،_______________ یو چا ستاسو خوندي معلومات زده وي کھ چٻرې د  . 4

ډٻر کارونھ ترسره کړي. د بیلګې پھ ډول دوي کوالی شي مالیات ستاسو لھ معلوماتو سره ثبت  

 کړي او لھ دولت څخھ پیسې ترالسھ کړي. ښایي تاسو لھ ستونزې سره مخ شئ. 
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 قوي پاسورډ 
 . تھ اړتیا لرئ پاسورډ او  کارند نوم نو تاسو .  یو حساب جوړوئ کھ چٻرې تاسو پھ انټرنټ کې 

 کارند نوم کیدای شي پھ الندې ډول وي 

 ستاسو دبرښنالیک پتھ  •
 ستاسو نوم  •
 تخلص یو  •

یوازې تاسو پھ خپل پسورډ باندې  ). @ ،&   ،!(دي   ځانګړي کرکټرونھ پسورډ عددونھ، حروف او  
 . قوي پاسورډ وکاروئ د خپلو معلوماتو د خوندي ساتلو لپاره . بوھٻږئ

 
 پاسورډ ټاکلد یو : فعالیت

 کوم پسورډ غوره دی؟ ولې؟

  1234: سورډاپ )  1(
 ! ښھ     سم        ښھ نھ دی  

  .H1!MniAN: سورډاپ )  2(
 ! ښھ     سم        ښھ نھ دی  

  AlyaIraq: سورډاپ )  3(
 ! ښھ     سم        ښھ نھ دی  

  Desert2Sea: سورډاپ )  4(
 ! ښھ     سم        ښھ نھ دی  

 
  

 AlyaNoor@email.com: کارند نوم
   :پاسورډ

 

mailto:AlyaNoor@email.com
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 ځوابونھ 
 ښھ نھ دی ) 1(پاسورډ 

 یوازې عددونو کاروي  •
 ھغھ د اټکل کولو لپاره آسانھ او ډٻر لنډ دی  •

 ښھ ) 2(پاسورډ 

 ھغھ لھ حروفو، اعدادو او ځانګړي کرکټرونو څخھ کار اخلي  •
 د ھغې پھ اړه اټکل کول ستونزمن دي  •

 : ښھ نھ دی ) 3(پاسورډ 

 یوازې حروف کاروي  •
 اخليلھ نوم او ھٻواد څخھ ګټھ  •

 : OKAY) 4(پاسورډ 

 ) پد (، مګر ځانګړي کرکټرونھ نھ کاروي )ښھ(ھغھ حروف او عددونھ کاروي  •
 ) ښھ( لھ معلوماتو پرتھ  Alya، مګر د )بد (ھغھ کلیمې کاروي  •
 ) ښھ(ھغھ اوږد دی  •

 : پاسورډ باید الندې مشخصات ولري 

 کرکټره او یا لھ ھغې اوږد وي  8باید   •
 (@ & *)کاروي  حروف، اعداد او ځانګړي کرکټرونھ  •
 کاروي ) a(او کوچني حروف ) A(دواړه لوی حروف  •
 ھغھ کلیمې نھ کاروي چې پھ د لغاتونو پھ سیند کې وي  •
 پھ اړه معلومات نھ لري )  نوم، زږٻدو نٻټې او نورو( ستاسو د  •
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 : وکړئ) 2(پاسورډ تھ بیا کتنھ 

 AlyaNoor@email.com : کارند نوم
 . H1!MniAN : پاسورډ

  آیا دا پسورډ د پھ یاد را وړلو لپاره آسانھ دی؟ 

ملې پھ اړه فکر وکړئ چې تاسو کوالی شئ پھ یاد یې را  د یوه قوي پسورډ د جوړولو لپاره، د ھغې ج
 : وړئ 

 . د ھرې کلیمې لومړی حرف لرې کړئ، عددونھ او ځانګړي کرکټرونھ اضافھ کړئ •
 تاسو کوالی شئ د خپلې ژبې لھ یوې کلیمې څخھ ھم کار واخلئ  •

 : الیا لھ دې جملې کار اخیستی دی 

 .   H1!MniAN.  دی Alya Noorزما نوم ! سالم

   تاسو کوالی شئ ھغھ حروف پھ یاد راوړئ چې ھغې پھ خپل پسورډ کې کارولې دي؟ آیا 
  نور څھ ھغې اضافھ کړي دي؟ 

 ځوابونھ 
 . ھغې د ھرې کلیمې لومړی حرف کارولی دی  •
 .  H1لیکلو لپاره استفاده کړې   Hiعدد څخھ د  1ھغې لھ  •
 . او څخھ ګټھ اخیستلې ده ! ھغې لھ جملو څخھ لھ •

 خبرې
  کارولو لپاره ښې جملې دي؟ آیا دا د 
  څھ شی بھ غوره وي؟ 

 

mailto:AlyaNoor@email.com
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 د انټرنټ لھ الرې د معلوماتو استول 
 . احتیاط لھ الرې خپل معلومات خوندي وساتئ د استولو پھ څرنګوالي کې د خورا 

 ھغھ څومره خوندي دی؟ : فعالیت
 . پھ یوه ډلھ کې خبرې وکړئ 

  ؟  ھغھ د کارولو لپاره څومره خوندي دی 
o  برښنالیک 
o  واټسپ 
o  فٻسبوک 
o  لیکلي پیغامونھ 
o  خوندي ویب سایټونھ 
o  ناخوندي ویب سایټونھ 

 
  

 : الرښوونې

 . د خپلو پاسورډونو پھ یاد ساتلو لپاره تاسو کوالی شئ لھ پاسورډ مینیجر څخھ کار واخلئ

 . پھ ھرو شپږو میاشتو کې خپل پسورډ بدل کړئ
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 ځوابونھ 
 

 :  معموالً خوندي
 سایټونھ، واټسپخوندي ویب  

 . څخھ کار اخلي  ایښودنېخوندي ویب سایټونھ لھ کوډ 
 . نور خلک نھ شي کوالی ستاسو معلومات وویني 

 . دلتھ د پیرلو ترسره کول او د کرٻډټ کارت کارول ستونزه نھ لري 

 

 :  ځینې وخت خوندي
 برښنالیک، لیکلي پیغامونھ 

 . شوې نھ وي ترسره کود ایښودنھ پھ برښنالیک کې تل 
کې دا کار نھ دی ترسره   Androidمګر پھ   ، لیکلي پیغامونو کې کود ایښودل شوی دی iPhoneد 

 . شوی 
 . د پاسورډ او بانکي معلوماتو پھ څیر خوندي معلومات مھ استوئ 

 

 :  ډٻر خوندي نھ دی
 فٻسبوک، ناخوندي ویب سایټونھ 

 . ویب سایټونھ لھ کوډ ایښودنې څخھ کار نھ اخلي  ناخوندي
 . پھ ناخوندي ویب سایټونو کې آنالین پیرل او د معلوماتو لیکل مھ ترسره کوئ 

 . د فٻسبوک پھ څیر د ټولنیزو رسنیو سایټونھ ډیری زیات معلومات پھ عام ډول خپروي 
 . شریک یې کړئ ھغھ معلومات مھ پوسټ کوئ چې تاسو نھ غواړئ .  خورا احتیاط وکړئ 
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 خوندي ویب سایټونھ : فعالیت
 . پھ یوه ډلھ کې خبرې وکړئ 

  تاسو څھ ډول پوھٻږئ چې یو ویب سایټ خوندي دی او کھ نھ؟ 

 . تھ ځیر شئ URLsدې 

 https://www.g00gle.com   : 1ویب سایټ  

 http://www.goggle.com   : 2ویب سایټ  

 https://www.google.com   : 3ویب سایټ  
 

  څھ ډول ھغھ توپیر لري؟ 
  کوم یو خوندي دی؟ ولې؟ 

 : ځواب
 . ویب سایټ خوندي دی 3

 ... تاسو باید پوه شئ چې 
 خوندي ویب سایټونھ قلف شوی انځور لري  

 . د خوندي معنی لري S. څخھ   httpڅخھ کار اخلي، نھ لھ   httpsخوندي ویب سایټونھ لھ  

 . خطرناک دي یو شمٻر ناخوندي ویب سایټونھ 

 . ھغھ کوالی شي ستاسو کمپیوټر او یا ټلیفون تھ زیان و رسوي 

 . دوي کوالی شي ستاسو د شخصي معلوماتو ترالسھ کړي

  

https://www.g00gle.com/
http://www.goggle.com/
http://www.goggle.com/
https://www.google.com/
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 درغلۍ
 : تاسو دا پیغام ګورئ. تاسو پھ خپل ټلیفون کې آنالین یاستئ 

 

 

 . ده درغليدا یوه 

 درغلي لھ داسې معلوماتو څخھ کار اخلي چې ناسم دي، تر څو پیسې او شخصي معلومات ترالسھ کړي. 

 د دې درغلۍ موخھ څھ ده؟  . 1

 ترالسھ کړي لھ تاسو څخھ پیسې  )أ(
 لھ تاسو څخھ شخصي معلومات ترالسھ کړي  )ب (

 ډالر ترالسھ کړئ؟  175ویب سایټ څخھ   Whole Foodsآیا تاسو کوالی شئ د   . 2

 ھو  )أ(
 نھ  )ب (

  

تاسو باید څھ ترسره کړئ؟ 

څھ بھ وشي؟ 

تاسو څھ ډول احساس کوئ؟ 

ولې؟ 

خوراکي توکو  ړد بشپ 175$ تاسو د ! مبارکي
 استی ړواؤچر لپاره و

ملګرو / ګروپونو سره د واټساپ  20دا د خپلو  .1
لھ الرې شریک کړئ (الندې د واټساپ عکس باندې 

 کلیک وکړئ)

 . د شریکولو وروستھ پھ "دوام ورکړئ" کلیک وکړئ2

 ورځو کې دننھ واؤچر ترالسھ کړئ 2تاسو بھ د  .3

 ېلپاره دا مرحلد خپل واؤچر ترالسھ کولو 
 :ئړک بیتعق

 85: پاتې واوچرونھ

 د خوراکي توکو پوره
 بازار

 ساپټوا

 ئړدوام ورک
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 ځوابونھ 
)b (  درغلي ھڅھ کوي ستاسو شخصي معلومات لھ تاسو او یا ستاسو لھ ملګرو څخھ ترالسھ

 . کړي

3 . )b  ( نھ، دا سم نھ دي . 

 خبرې 
  چٻرتھ ده؟ درغلي 
  څھ ډول تاسو پوھٻږئ چې آیا یو شی درغلي ده او کھ نھ؟ 

 . پھ انټرنټ کې ھر ځای درغلي شتون لري 

 : ھغھ شیان درغلي ده کھ چٻرې

 . د بیلګي پھ ډول دوی ووایي چې تاسو بھ نغدې پیسې ترالسھ کړئ . ریښتیا تھ ډٻر نږدې وي •
 . د ډار سبب کٻږي د بیلګې پھ ډول، ھغھ ستاسو . ډٻر بد دی چې ریښتینی وي •
• URL   لکھ د (ناسم ويgoogle.com   پر ځایgoggle.com ( 
 . د برښنالیک پتھ ناسمھ ده او یا د شرکت او یا شخص لھ نوم سره سمون نھ خوري  •
د بیلګې پھ ډول، کلیمې پھ ناسم ډول لیکل شوې وي او یا انځور ډٻر  . تیروتنې شتون ولري •

 . کوچنی ښکاري 
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 برښنالیکونھ درغلۍ : فعالیت
 . برښنالیک تھ وګورئ 

  آیا دا برښنالیک یوه درغلي ده؟ 
  تاسو څھ ډول پوھٻږئ؟ 

 :چې ناسم ښکاري ئړتاو ک  ھښکرتر ھر ھغھ څھ 

  

 پوښتنې 
 دا درغلي کوم معلومات غواړي؟  . 1

 ستاسو نوم او پتھ  )أ(
 ستاسو د حساب معلومات  )ب (

 ) باندې کلیک وکړئ؟ حساب وساتئ(  Keep the Accountآیا تاسو باید د حساب پھ ساتلو  . 2

 ھو  )أ(
 نھ  )ب (
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 ځوابونھ 

 ) دوی لھ تاسو څخھ غواړي چې خپل کارند نوم او پاسورډ ولیکئ. ب ( . 1

 د درغلۍ پھ برښنالیک کې پھ ھیڅ لینک کلیک مھ کوئ.  - ) نھ ب ( . 2

 : شمېر نښې نښانې شتھ چې درغلي ګڼل کېږيتاسو لھ څھ کړۍ تاو کړه؟ دلتھ یو 

 . ھغھ تاسو تھ وایي چې باید چټک و اوسئ  - ورځ  1 •
 نھ وي   PayPalبرښنالیک   •
 . برښنالیک ستاسو نھ وي ) تھ(د  •
 . ھغھ ډارونکی ښکاري •
 )کوي هارت څخھ استفاد ک یبټ ډ رٻډټ کارت اوکلھ وستاس (لیکنۍ ستونزې لري   •
 ! ریښتینی سایټ خالص نھ کړي  PayPalبھ د  )  حساب وساتئ (لینګ  •

 آیا تاسو نور څھ زده کړل؟ 
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 تاسو باید څھ ترسره کړئ؟ 
 کھ چٻرې فکر کوئ چې یو شی درعلي ده، تاسو باید څھ ترسره کړئ؟ 

 . ھو او یا نھ وټاکئ 

 لھ ځنډ پرتھ یو څھ ترسره کړئ.  ھو / نھ  . 1

 لھ ریښتیني شرکت سره خبرې وکړئ.  ھو / نھ  . 2

 پھ لینکونو کلیک وکړئ.  ھو / نھ  . 3

 پیغام خپلو ملګرو تھ ولٻږئ.   ھو / نھ . 4

 د درغلۍ پھ اړه خپلو ملګرو تھ ووایئ.  ھو / نھ . 5

 ځوابونھ 
 تاسو اړ نھ یاست چې کوم څھ ترسره کړئ.   - نھ  . 1

 تاسو کوالی شئ لھ شرکت سره خبرې وکړئ   -ھو  . 2

 تھ یو پیغام واستوئ:   Whole Foodsکې د درغلي پھ اړه   ھڼ پا  ۵۶پھ  

 : ځواب پھ دې ډول دی 
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 د درغلۍ پھ ھیڅ لینک کلیک مھ کوئ. ھیڅکلھ خپل شخصي معلومات مھ لیکئ.  -ھو  . 3

 درغلي خپلو ملګرو تھ مھ استوئ، مګر... -نھ  . 4

 پوه شي چې ھغھ ریښتیا نھ ده. خپلو ملګرو تھ درغلۍ پھ اړه ووایئ، تر څو دوی    -ھو  . 5

 را نغاړل 
 تاسو څھ زده کړل؟ 

 : لھ ھو، ښایي او یا نھ څخھ کړۍ تاو کړئ

زه پوھٻږم چې څھ ډول خپل معلومات پھ انټرنټ کې خوندي  
  . وساتم 

 نھ     ښایي         ھو       

  . زه پوھٻږم چې څھ ډول یو قوي پسورډ جوړ کړم
 نھ     ښایي         ھو       

کوالی شم و ارزوم چې آیا یو ویب سایټ خوندي دی او کھ  زه 
  . نھ

 نھ     ښایي         ھو       

  . زه پوھٻږم چې درغلي څھ شی ده
 نھ     ښایي         ھو       

  زه پوھٻږم چې څھ ډول و ارزوم چې یو شی درغلي ده؟
 نھ     ښایي         ھو       
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