
موو بۆ كوردان ی ھه كانی فرگه ته رشیفی بابه ئه 
  

 .Paltalk 7.0ی  وه شیکردنه
: @ : ر نووسه 

  .Paltalk 7.0ی  وه شیکردنه
 . کی ده ری نه ت کوردیش کۆمپیوته بووایه ر پاتاک نه  گه  پاتالک بۆ کورد شتکی نوێ بت، چوونکه پم وانیه

 . ون که  زۆرتر دووانه وه کن و ھیوادارم له  ده وه  ھۆی پاتاکه ر به  کۆمپیوته ی که سانه و که  بۆ ئه وه داخه زۆر به
له مـن خـۆم زۆر حـه ناوبراوی سـه بـه م له ، بـه نیـه Paltalk پرۆگرامـی  زم  ھه وه ره ر ھـۆی  ئه م وه ده وڵ ده    شـی  و پرۆگرامـه شـانی نوــی 

 . بت ن و ھیوادارم سوودی ھه که ری پرۆگرامه کارھنه  به ی که سانه و که  بۆ ئه وه مه بکه
  .ڕی پرۆگرام ماپه

http://www.paltalk.com  
  ..داگرتن

http://download.paltalk.com/download/0.x/pal_install.exe  
 . بت  ده یه م شوه ، به وه زرداندن، بیکه پاش داگرتن و دامه

  

 Get A Paltalkر   ســه  کردنــه  کرتــه توانــی بــه ، ده کردووه  و خــۆت ناونووســی نــه بردووه کار نــه ت بــه و پرۆگرامــه ر پشــتر ئــه گــه> 1،3
Nickname ک و وشـه خۆت ناونووسی بکـه بۆ خــۆت ھــه کی تپــه یه یت و نازناو که و نازنـاوه بژریت، ئــه ڕبوون  بژری نـاوی  یـده  ھه ی 

 . Paltalk پرۆگرامی  بت له رت ده ناسنه
 . تی یارمه> 2
 . دا بنووسی Nicknameی  نو خانه توانی نازناوی کۆنت له ، ده کار بردووه  و به بووه ت ھه و پرۆگرامه ر پشتر ئه گه ئه> 4
 .  ڕبوون بنووسه ی تپه دا وشه لره> 5
 . یت نککی نوێ بکه ؟ و داوای دهForgot Passwordر   سه یته  بکه توانی کرته ، ده بیرکردووه ڕبوونت له ی تپه ر وشه گه
په  وشـه که یت، پرۆگرامه  چاالک بکه و خاه ر ئه  گه ڕبوون، واته ی تپه ی وشه وه بیر ھاتنه بۆ به> 6 شه ی ت بۆ  وت ده که ڕبوونت پا کـات و 

یه به کار ده  به که رکی گشتیی پرۆگرامه ر کۆمپیوته  سه ر له گه.  وه جاری داھاتوو پویست ناکات بینووسیته ئه  کـه یت، چاکتر وا   و خاـه  
 . یت که چاالک نه

سته  ناوی تۆیان لـه ، ھاوڕکانت که وه  ژووره  چوویته  کاتک که ک نادیار، واته  وه وه  ژووره بۆ چوونه> 7 مارکردووه  لی   ، بـه ی خۆیانـدا تۆ
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 . ت نازانن وه  ژووره ھاتنه
 .  وه  ژووره ی بچیته وه بۆ ئه Loginر   سه یته  بکه توانی کرته ڕبوون نووسین، ده ی تپه پاش نازناو و وشه> 8
 . بۆ وازلھنان Cancelیان > 9

 . بت  ده یه م شوه  به که  پرۆگرامه وه  ژووره ی چوونه وه پاش ئه

  

Home  
10 <Homeت پاش ھاتنه  پیشان ده  که ره نجه م په که  یه ، واتهوه  ژووره در  . 

مه  لـه ر گرووپـک بریتیــه  پاتاک، ھــه گرووپ له له یـه تیان ھه نـدی یـان بابـه تمه مان تایبه  ھـه ک ژوور کــه  کۆ یه  و  گرووپ و   ژـر  ک 
ئه ب گرووپکی بۆ ھـه  پاتاک، ده ر ژوورک دروست بکرت له  گه واته.  وه ته ناوکدا کۆبوونه شان  ی   لیسـته  لـه و ژووره ببژردرت، پا

 . وت دکه ره بژردراو دا ده کانی گرووپی ھه ژووره
 . گرووپ 5چاالکترین / چاکترین> 11
 . ناسنت رانی ده ھنه کار  به  پاتاک به ی که و گرووپانه  ئه گرووپ ناساندن، واته> 12
 . کان موو گرووپه بینینی ھه> 13
 .  پاتاک کانت له ندیه یوه ی په ته  لیسه کان له  تۆمارکراوه بینینی نوه> 14
 ). ی دخوازدا تۆمارکردبت  لیسته ب پشتر گرووپت له ئه. (کان  دخوازه بینینی گرووپه> 15
شان نـادات،  تانه و بابه ک سکس و ئه پاوێ و گرووپی وه کان ده  گرووپه  که که یه ر پاوگه ، فیلتهFilterر  ناچاالک کردنی فیلته> 16  پی
 . یت و پاوتن ناچاالک بکه Turn Offر   سه یته  بکه توانی کرته وێ پیشان بدرت، ده ر بته م گه به
 .  پاوتن ت به رباره زانیاری سه> 17
 .  بکرت ندیت پوه یوه توانرێ په دا ده و کاته ر ھی، له سه  له توانی بتوانی که  ده بژاردنی ئاستی خۆت، بۆ نموونه ھه> 18
 . دروستکردنی گرووپک> 19
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 . رانی پاتاک کارھنه  دوای گرووپ یان به ڕان به گه> 20
21 <Invite) كی دیکه کردنی که) ت عوه دهک کار  بۆ به ستانانی پاھ . 
ــی و خزمه> 22 ــی خۆڕای ــک پرۆگرامک تاــه پا ــه تگووزرای ــدا ده ھــه م له ، ب ــرێ وه مان کات ــین بــه توان ــاره ک ک ــر  تمه  تایبه  پ ــدی چاکت ن

 . Subscribeر   سه یته  بکه توانی کرته ش ده سته به و مه بۆ ئه.  و پرۆگرامه  ناو شینکردن و چاکتر کارکردنی کامرا له وانه بکدرت، له
Groups  

  

 کان،  گرووپه> 23
 ... ت یان زمان و ھتد پی بابه  و به که ریه کانی پاتاک رزکراون، ھه دا گرووپه که ره نجه ی په شه و به له> 26

شوازن، ھـه تن و یه ک بابه موویان یه ر ھه  ھه ی که وه ر ئه به له(کان   کوردیه ی ژووره ، زۆربه بۆ نموونه ڕك و  پـه  ھه  کـورد لـه ر بۆیـه ک 
 .  وه ته کۆبوونه By Language / Nationality / Other ژر  له)  وتووه گۆرانیدا زۆر پشکه

 . کان ی گرووپه ی لیسته وه نوکردنه> 24
مان کار  ھه Collapse List.  که ناوی گرووپهر   سه یته  بکه ب دووجار کرته کانی گرووپک پیشان بدرت، ده وێ ژووره  بته کاتک که> 25
 . کات ده

Pals  
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 . ن کانت ھه ندیه یوه ی په  لیسته ی له سانه و که لیستی ئه
28 <Invite) ک بۆ به) ت عوه دهک کردنی ھاوڕتانانی پاکارھ . 
 . رکی پاتاک کارھنه دوای به ڕان به گه> 29
 . ر ھن سه  له ی که سانه و که ناوی ئه> 30
 . ر ھ نین سه  له ی له سانه و که ئه> 31

Favorites  
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 . کانی خۆت دا داتناون ی دخوازه  لیسته  له وت که که رده  ده و ژوورانه دا ناوی ئه کان، لره دخوازه
که وه کانی پرۆگرامی پاتاکم شیکردبته کیه ره  سه ھیوادارم خاه نی لـدان و قسـه ری کـورد تــه کارھنـه  به ، ھیواداریشم  ی  نیا بـۆ گۆرا

 . ن به کاری نه به) قۆڕ(
 . کۆتایی

       13 Oct 2005

Gulf Hurricane Relief 
Help Support Health Clinics Providing Critical Aid to Evacuees. 

تبلیغات در این سایت آگھی ھای سرویس عمومی گوگل 
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