
1- از جھ دكارم بكم لسر واتسابي ؟ 

  
* او برنامجاكي جھ بو رسایلین فورییا . 

* تھ دكاري ریساالن ورسمان وفیدیان بشیني . 

*رساالكا تاني جھ شاخساكیرا یان جھ كروباكیرا . 

*تھ دكاري صوت وصورا شوري بكي . 

*تھ دكاري دنكي خا مساجادان بشیني . 

*تھ دكاري جھي خا جغرافي حتا 8 ساعاتن بشیني . 

 از جتو خا بباریزم ؟  

ھاجا خا ھابا ! 

*دردشي جماعي تي جیكرن جھ بو فضایحیان . 

* دبي إیدمان . 

*حاركاس دكاري تشي ناباش لسر بشیني . 

*رسایلي وي یني ابالغ كرن . 

كي رقما تا لجم ھابي دكاري رسالین واتساب شتارا بشیني . 

تھ دكاري  مالت بلوك بكي . 

* أو بالشا تھ نكاري كارانینا وي بساكنیني . 



2- ازجھ دكارم بكم لسار انستغرامي ؟ 

  
خصوصي لسار مقاطعي فیدیو ورسمي خا دینا  

انستغرام برنامجاكي بالش اكو تھ رسم وفیدیوان بالف بكي . 

*رسمي وفیدیوان بالف بكا  

*وونا متابعا بكا ومشاركا بكا . 

*لسر فیدیوان ورسما تین اعجابكرن وتعلیقكرن ومالت حمو دبیني . 

*حاركاس دعمري شور 13 سالیرا دكاري حسابي انستغرام جیكي . 

از جتو خا بباریزم ؟ 

شھ بیكانیبوني لسر انترنیتي ھاجا خا ھابا . 

*تھ دكاري كاسین كو تشتي نا باش دشینین بلوك بكي . 

*حار دشتش قوانینین انستغرام مخالفا دكي رابور بكي 

*اكد بكي كو حسابي تا عام یان شھ ھفاال تانیرا . 

*تعلیقاتین نا باش راكي . 

*أكد بكا كو تھ مرتاحي شھ بالفكرنا رسمان وفیدیوان . 

*تشتي كو تھ نا مرتاحي ماكا ومساعادي بخوزا . 



3- از جھ دكارم بكم لسار فیسبوكي ؟ 

  
* رسمان مشاركا بكا ولسر وان تعلیق بكا . 

*رساالن بشینا . 

* فیدیوھاتا مشاراكا بكا وتعلیق بكا . 

*لسر منشوراتي ھفالین خا تعلیق بكا . 

*فیدیو مباشر جیكا لسر فیسبوك الیف . 

*قائما ھفالین خا جیكا . 

* حاالت خا ومشاعري نخا بالف بكا . 

* درداشا بكا وتفاعل ببا  

  

از جتو خا بباریزم ؟ 

خا شي بكانیبوني شمطاندي بباریزا . 

*اعداداتي خصوصي ورسمین خا عیار بكا . 

*ھفالین ھفالي تا دكارن ھفالین تا ببینن  

*اكد بكا كو كي دكاري عنوان ورقمي تا ببینا  

*بنیرا كي دكاري تا لسر فیسبوكي ببیني لسر بحسي . 

*معلوماتي نخا یین شاخصي لسرتطبیقاتن كو ناس ناكي بالف ماكا . 



كاسین كو تھ ناس ناكیو شھ ونارا نا مرتاحي ابالغ بكا . 

4- یوتیوب  

  
از جھ دكارم لسار یوتیوبي بكم  

شھ تشتین نا باش ھیشیاربا . 

*تاماشا بكا ولسر فیدیوان تعلیق بكا . 

*حساباكي خا یوتیوبي جیكا  

*قاٮمة موسیقى جیكا  

*قنا خا لسر یوتیوبي جیكا  

*تھ دكاري بث مباشر جیكي . 

از جاوا دكار خا بباریزم؟ 

1- مالت دكاري تشتي ناباش یازیكي . 

2- تشتنا ھانا نام ناسبن . 

3- بر دعایات ھنا . 

4- مستخدمي یوتیوب ھنا ناب اشن  

* بخا فیدیون یوتیوب تحقق ببا . 

*جیھاتیبا . 

*وضعي مقید فیخا . 



*حسابي اسرة جیكا . 

*قائیمي تشغیل جیكا  

*موقعي بدیل بكار بینا * 

ھاجا كمبیوتر ھابا  

* تحمیلي ووان مراقبا بكا . 

از جھ دكارم لسر سناب تیوبي بكم ؟ 

  
رسما شھ ھفالین خارا بشینا باس كو كاساكیدبت تالیا خا تنا .! 

*كاسي كو تھ ناس ناكي ایضافیا ماكا . 

*كاسین غریب یین شتارا دشینن وان بلوك بكا . 

*تشتي نا باش ماشینا  

*موقعي خا خاص بكا  

*معلوماتي نخا شخصي لسار سناب شات مادا . 

* لسر عمري خا دروا ماكا . 

تھ دكاري لسار فیدوھاتان ابالغ بكي . 

* تھ دكاري ھفاالن بلوك بكي یان راكي  



*خصوصیا خا عیار بكا كود كارن تا ببینن وتلفونا تابكن . 

خا لسر سناب شات بباریزا  

تھ دكاري رساالن حظر بكي . 

*شھفالین خا تانیرا بشینا فیدیوھات ورسمان والتقاطي وان  

* رساالكا نصي یان مرشاحكي ایضافا بكا  

*متدتي كو تھ دخازي رساال داركفا بلي بكا .  

*كاسي كو تھ دخازي شھ وانرا بشني بالي بكا  

*دما كو رساال ھاتا دیتن حزف بكا . 

* قصاصین سناب شات , ورسم وفیدیون یین كو حامي مالت دبینن ده 
24 ساعاتاندا عایركا . 

* مرة واحدة كل یوم , یمكن للمستخدم اختیار إعادة تشغیل رسالة 
الفیدیو .


