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۔  اس خصوص�ت کا استعمال کر�ت ہو�ئ ، والدین / �� نٹ سبمیڻڈ  تلفظ � خصوص�ت کو فعال کرد�ا �� نٹ و�یو منی پ�ی رست اپ�ف طلباء � نام ا�ل � ئپ ا�س �ف پ�ی
۔  یہ ر�کارڈنگ  ف ، اور عم� � ل�ئ طالب علم � نام � صحیح تلفظ سن�ف  � تلفظ � والدین / م��ائل ا�پ � ذر�عہ ا�ک ر�کارڈنگ تخلیق کرسک�ت ہنی اساتذە ، منتظمنی

۔ ۔  ر�کارڈنگ کو ک� ب� وقت والدین / ��رست � ذر�عہ اپ ڈ�ٹ �ا حذف ک�ا جاسکتا ��
گ

 � ل�ئ دست�اب ہو�

نٹیو ا�پ ڈاؤن لوڈ    . ک��ںپ�ی
۔فت والدین م��ائل ا�پ ڈاؤن لوڈ ک��ں۔  ا�پ کو ک� ب� آئ م .1  اوا�س (ایپل) �ا  اینڈرائڈ ڈیوا�س پر ڈاؤن لوڈ ک�ا جاسکتا ��
 الؤڈون کاؤنیٹ � �کاری اسکولوں کو اپ�ف اسکول کا ضلع منتخب ک��ں۔  اپنا زپ کوڈ درج ک��ں  .2

 

 ا�ک طالب علم کو منتخب ک��ں اور نام � تلفظ � ر�کارڈنگ شامل ک��ں۔ 
نڻ��و منی ال� ان ا .1 ۔ �ک بار جب آپ پ�ی  ہوجا�ت ہنی تو اس طالب علم پر کل� ک��ں جس � ل�ئ آپ نام تلفظ � ر�کارڈنگ شامل کرنا چاہ�ت ہنی
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 کہ "طلباء � نام کا تلفظ درج ا�ر طالب علم � ل�ئ پہ� � تلفظ ر�کارڈ نہنی ک�ا گ�ا �� تو ، آپ کو ا�ک پ�غام � ساتھ اشارە ک�ا جا�ئ گا جس منی یہ اشارە ملتا ��  .2
؟ "  اب� ر�کارڈ کر�ف � ل�ئ ہاں کو منتخب ک��ں ، بعد منی ر�کارڈ کر�ف � ل�ئ نہنی ،نہنی 

گ
۔  ک�ا آپ اب� ا� ر�کارڈ کرنا چاہنی � �ا پھر کب� �اد دال�ف کا اشارە    ��

۔  ا�ر کب� نہ �اد دال�ف کا انتخاب ک��ں تو ، آپ اب ب� طالب علم � اسک��ن پر اسپ�کر آئ�
گ

کن کا انتخاب کر� طلباء � نام تلفظ کو ر�کارڈ کرسک�ت  نہنی ک��ں �
۔   ہنی

 
ف منتخب ک��ں۔  .3  ر�کارڈ اسک��ن � ، اپ�ف طالب علم کا نام ر�کارڈ کر�ف � ل�ئ نی�� �خ بنٹ

 

 
۔ آپ ر�کارڈنگ کا جائزە � سک�ت ہنی ، ر�کارڈنگ کو حذف کرسک�ت ہنی ، دو�ارە ر�کارڈ کرسک�ت ہنی ، �ا بند اور محفوظ ک .4  رسک�ت ہنی
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۔  اس .5 ف اور عملہ اب آپ � طالب علم کا ر�کارڈ اب اسپ�کر کا آئکن ظاہر کر� گا ، اس � یہ ظاہر ہوتا �� کہ طالب علم کا نام تلفظ ر�کارڈ ک�ا گ�ا �� اتذە ، منتظمنی
۔  اپ�ف طالب علم � نام کا صحیح ط���ت � تلفظ کر�ف � ل�ئ ر�کارڈنگ چال سکتا ��

 
 ک��ں۔   ۴-۳ر�کارڈنگ کو تبد�ل �ا حذف کرنا چاہ�ت ہنی تو اسپ�کر آئ�کن کا انتخاب ک��ں اور آپ ا� عمل � گزر سک�ت ہو جی� اقدامات ا�ر آپ -6

 


	پیرنٹیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں.
	ایک طالب علم کو منتخب کریں اور نام کے تلفظ کی ریکارڈنگ شامل کریں۔

