
  
  

  

  
  

आइ�ाड   ओ�रय�ेसन   गाइड     
  

  
  

Nepali   
  
  
  

  

  
  



आइ�ाड   बार �   छोटो   जानकारी     
  

  तपाईको   आइ�ाडसँग   ए�लबाट�   कागजमा   छापेको   �ा�   आउट   आउंछ   |    support.apple.com    मा   ए�लको   
पुरा   आइ�ाड   �योगकता�को   ला�ग   गाइड   पाइ�   |   यो   गाइडमा   �हाँ   भएकै   सूचनाह�   स�जलो   भाषामा   छ   |   यसमा   
तपाईलाई   सहयोगी   �न्   स�े   थप   जानकारीह�   प�न   छन्   |   नोट:   य�द   तपाईलाई   यस   आइ�ाड   ओ�रय�ेसन  
गाइडमा   भएका   श�   वा   वा�   नौलो   ल�ो   भने,   अ��म   पानामा   रह �को    आइ�ाड   श�को   अथ�ह�    ह �नु�होस   |   

  
  

बटन/   पोट�ह�   :   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

आइ�ाडलाई   कसरी   चाज�   गन�:   

  
  
  

यहाँ   आइ�ाडको   बार �   सामा�   जानकारी   रह �को   ३५   �मनटको   युट�ब   �भ�डओ   जानकारी   छ:   

https://bit.ly/iPad-Basics   

  

http://www.support.apple.com/
https://bit.ly/iPad-Basics


तपाईको   आइ�ाड   कसरी   सेट   अप   गन�    

1. अन   गनु�होस    :   ए�लको   लोगो   नआएस�   आइ�ाडको   पावर   बटन   �थ�ुहोस   |     
  

2. �स   प�छ:    तपाईले   �ब�भ�   भाषामा   "Hello"   भ�े   श�   द��ु��   |   ��नमा   द�खाईएको   �नद�शनह�   
प�ाउँद�   सु�   गनु�होस   |   (य�द   तपाई   ��ी   �ब�हन   वा   कम   द��े   �नु��   भन े  तपाईले   ह �लो   ले�खएको   
��नबाट�     आवाज   वा   ठ�लो   अ�र   अन   गन�   स�ु��      �सपछी   आ�ो   द�शमा   �थ�ुहोस   [य.ुएस   )   |   यसले   
सूचना   कसरी   द��ख�   भ�े   �नद�श   गछ�,   ज�ै   �म�त,   समय,   ठ�गानाह�   र   अ�   कुराह�   |   �सपछी   तपाईको   
सेटअप   गन�   अनुभव   स�जलो   गन�   र   आइ�ाड   चलाउन   स�जलो   �ने     स�जलोसँग   प�ँच   �दने     �नलो   
ए��ेसे�ब�ल�ट   बटन   �थ�ुहोस     

  

  

  

  

���या   जा�र   रा�    " Set   Up   Manually "   मा    �थ�ुहोस     

3.   सु�   गनु�होस:    तपाईले   आइ�ाडलाई   पुरा   सेटअप   गन�   वाईफाई   नेटवक� ,   सेलुलर   नेटवक� ,   वा   आइ�ु�मा   
जो�डनुपछ�   |   आफु   जो�डन   चाह �को   वाईफाई   नेटवक� मा   �थ�ुहोस   वा   फरक   मा�ममा   �थ�ुहोस   |     

  

  

  
  
  

http://support.apple.com/kb/HT204390
https://support.apple.com/kb/HT210433


4. टच   आइडी   बनाउनुहोस ्:   यो   ���या   �ारा   तपाईले   आ�ो   औलंा   छाप   �ारा   आइ�ाड   संघलान   गन�   सु�   
गन�   स�ु��   र   समानह�   �क�   स�ु��   |   Continue   and   follow   the   instructions   मा   �थ�ुहोस   
वा    "Set   Up   Later   in   Settings" मा   �थ�ुहोस   |   
  

5. पासकोड   बनाउनुहोस्:    Seआ�ो   सूचनाको   र�ा   गन�   ६   अकंको   पासकोड   बनाउनुहोस्   |   औलाको   छापल े  
आइ�ाड   संचालन   गन�   र    एप�   पे     ज�ा   काय�ह�   गन�   तपाईलाई   पासकोड   चा�ह�   |   य�द   तपाईलाई   
चार   अकंको   पासकोड,   आफुलाई   मन   पन�   �कारको   पासकोड   वा   कुनै   प�न   पासकोड   रा�   मन   छ�न   भने   
"Passcode   Options"    मा   �थ�ुहोस   |   

  

6. आ�ो   एप�   आइडीबाट   साइन   इन   गनु�होस :   आ�ो   एप�   आइडी   र   पासवड�   ह�ुहोस   वा    "Forgot   
password   or   don't   have   an   Apple   ID?"   मा   �थ�ुहोस   |   यहाँबाट   तपाईले   आ�ो   एप�   आइडी   
र   पासवड�   पुनः   �ा�   गन�   स�ु��,   एप�   आइडी   बनाउन   स�ु��   वा   पछी   सेट   अप   गन�   स�ु��   |   
य�द   तपाई   एक   भ�ा   बढी   एप�   आइडी   �योग   गनु�   ��   भने,   "Use   different   Apple   IDs   for   
iCloud   and   iTunes?"    मा   �थ�ुहोस   |   यस�र   साइन   इन   गदा�   तपाईलाई   पुरानो   �डभाइस   बट   �जु   
गन�   कोड   मा�गन   प�न   स�क�   |   

  

  

https://support.apple.com/kb/HT204506


7.   �चा�लत   अपड�टह�   र   अ�   �फचरह�   अन   गनु�होस:    �सप�छको   ��नह�मा   तपाईले   याप   
बनाउनेह�सँग     सूचना   बाँड्ने   �क   नबाँड्न े  र   iOS   लाई   ��च�लत   �पमा   अपड�ट   �ने   वा   न�ने     छा�   
स�ु��     

  

8. �सरी   र   अ�   सेवाह�   सेट   अप   गनु�होस:     तपाईलाई   �सरी   वा   य�ै   सेवाह�   र   �फचरह�   सेट   अप   गन�   वा   
चालु   गन�   सो�धनेछ   |   तपाईलाई   के�ह   वा�ह�   बो�   लगाइने   छ   जसले   गदा�   �सरीले   तपाईको   आवाज   
�च�   सकोस   |   य�द   तपाई   आ�ो   ए�ल   आइ.डीबाट   साइन   इन   गनु�   भएको   भए   र   बैक��क     ए�ल   पे     र    
आइ�ाउड   �कचेन    सेट   अप   गन�   चाहन ु  ��   भन े  आइ   �ाडमा   �त   कदमह�   चा�ुहोस्   |   

  

  

  

https://support.apple.com/kb/HT202100
https://support.apple.com/kb/HT204506
https://support.apple.com/kb/HT204085
https://support.apple.com/kb/HT204085


9. ��न   समय   तो�ुहोस   र   अ�   �ड��े   छनोटह� :    Screen   Time    ले   तपाई   र   तपाईको   ब�ाह�ले   
आइ�ाडमा   क�त   समय   ��थत   गछ�न   भनेर   बताउ�   |   यसले   तपाईलाई   द��नक   याप   �योग   गन�   समय   
�समा   तो�   प�न   म�त   गछ�   |   तपाईले   समय   �समा   तोके   पछी,   तपाईले   �ड��े   जुम   �योग   गर �र   तपाईको   
होम   ��नमा   रहने   आइकन   र   अ�रको   आकार   तो�   स�ु��   |   

  

10. काम   स�ुहोस   :    "Get   Started"   मा   �थचेर   आइ�ाड   �योग   गन�   सु�   गनु�होस   |     �क   अप    गर �र   
तपाईको   सूचनाको   सुर��त   ��त�ल�प   बनाउनुहोस्,   र   तपाईको    आइ�ाड    बाकससँग   आएको   युजर   
गाइडमा   अझ   धेर �   त�रकाह�   ज�ुहोस   |   

  
11. आइ�ाड   चाज�   गनु�होस   :    जव   �ा�ी   आइकनल े  थोर �   भएको   द�खाउंछ   तब   चाज�र   जोड्नुहोस   |   तपाईले   

आइ�ाड   चाज�   भैरह �को   �ा�ी   आइकनमा   �बजुली   चि�कएको   ज�ो   �च�   द�खेर   थाहा   पाउनु   ��   |   
  

  
  

  
12. आइ�ाड   ब�   गनु�होस:     �थ�ु   होस्   र   रोक�   रहनुहोस    अन   /अफ/��प     बटन   जुन   आइ�ाडको   मा�थ   

दायाँ   कुनामा   ��   |   बटन   एक   �ाइडर   (औलाले   दायाँ   बायाँ   सन�   �म�े)   नआएस�   �थची   रहनुहोस   |   
Slide   to   power   off    �ाइडरलाई   दायाँ   कुना   स�   पुया�उनुहोस्   |     

  
  
  

स�झनुहोस,   यो   र   अझ   धेर �   सूचनाह�   हा�ो   �ड�जटल   इ��ुजन   वेबपेजमा   छन्     
  

cv-atlab.org/Digital-Inclusion   

  

https://support.apple.com/kb/HT208982
https://support.apple.com/kb/HT204136
https://help.apple.com/ipad/
http://www.cv-atlab.org/resources/digital-inclusion


आइ�ाड   से�ट� गह�     
  

होम   ��नमा   रह �को   से�ट� गस   याप    यसमा   धेर �   कुराह�   गन�   स�े   मेनु   ��     
● तपाईको   �ा�ेटले   कसरी   काम   गछ�   भनेर   प�रवत�न   गनु�होस   |     
● आ�ो   ए�ल   आइडी   र   याप   �ोर   सि���न   �व�ापन   गनु�होस   |   
● �न��त   कुराह�   ब�   गनु�होस     
● तपाई   र   तपाईको   प�रवारल े  आइ�ाड   कसरी   �योग   गछ�न   भनेर   ह �नु�होस   र   �नय�ण   

गनु�होस   |     
● सूचना,   गो�ता,   र   पासवड�   सेट   गनु�होस     
● वाई   फाई   अन/   अफ   गनु�होस     
● तपाईको   प�र���मा   रहने   “   वालपेपर   “   रा�ुहोस     
● ��नको   उ�ालोपन   प�रवत�न   गनु�होस     
● र   अझ   धेर �!   

  
  
  

  
  
  



  
  

प�ँच   से�ट� ग     
  
  आइ�ाडमा   धेर �   प�ँच   स���   �फचरह�   छन्   जसले   ��ी,   शारी�रक   र   च�े,   सु�े,   र   �स�े   आव�कताह�   र   

रोजाईह�लाई   ट�वा   पुया�उंछ   |   Settings   मा   जानुहोस   र   Accessibility   आइकन   प�ा   लगाउनुहोस     
  
  

  
  

  �सपछी   �न�   म�   कुनै   प�न   �फचरह�   छानुहोस    यी   कुराह�को   बार �मा   एक   एक   गर �र   �दएको   गाइडह�   हा�ो   
�ड�जटल   इ��ुजन   वेब   पेजमा   छन्:    www.cv-atlab.org/digital-inclusion   

  
  

  

�भजन   (��ी)   �फ�जकल   र   मोटर   (शारी�रक   र   
चलने)   

�हय�र�ग   (��)     

भोइस   ओभर   (बो�े)   टच   (छ� ने)   �हय�र�ग   �डभाइस   (��   य�)   

जुम   (न�जक   बाट   ह �न�)   फेस   आइ.डी.   र   �ान     आवाज   �च�े     

न�जकबाट   ठ�लो   बनाएर   ह �न�     �नय�ण   प�रवत�न   गन�     RTT/TYY   

�ड��े   र   अ�रको   आकार     भोइस   क��ोल   (आवाज   �नद�शन   )   ��   ��     

चाल     होम   वा   टप   बटन   उ�   गन�   वा   बोलेको   कुरा   ले�े     

बोलेको   साम�ी     ए�ल   �ट.भी   �रमोट     जनरल   (साधारण)     

��   �ा�ा     पोइ�र   क��ोल     गाइड�ड   य�ेस   (�नद��शत   प�ँच)   

  �कबोड�ह�     �सरी     

  ए�ल   पे��ल     प�ँचको   ला�ग   छोटो   बाटो     

http://www.cv-atlab.org/resources/digital-inclusion


  

  
इमेल   सेट   अप   गन�     

  
  

य�द   तपाई   iCloud,   Google,   वा   Outlook   ज�ा   इमेल   सेवा   �योग   गनु���   भन े  मेल   से�ट� गले   तपाईको   इमेल   र   
पासवड�को   म�मबाट   �चा�लत   ढंगले   तपाईको   इमेल   अकाउ�   सेट   अप   ग�र�द�   |   

1. Settings   मा   जानुहोस      >    तल    Mail   मा   �ोल   गनु�होस     >   अ�न    Accounts    मा   �थ�ुहोस   |   
2. Add   Account    �थ�ुहोस ,   अ�न   आ�ो   इमेल   �दायक   छा�ुहोस्   |   (य�द   तपाईले   आ�ो   इमेल   �दायक   

द��ुभएन   भने   ,      Other    मा   �थचेर   आ�ो   अकाउ�   �यं   जोड्नुहोस |)   
3. आ�ो   इमेल   ठ�गाना   र   पासवड�   रा�ुहोस   |   
4.   Next    मा   �थ�ुहोस      र   मेलले   तपाईको   खाता   �जु   गन�   पख�नुहोस   |     
5. आ�ो   इमेल   खाताबाट   सूचनाह�   ज�ो   ठ�गानाह�   र   �ाले�र   आ�द   छा�ुहोस्   |   
6. Save     मा   �थ�ुहोस    .   

  
  

            
  
  
  

  
  

  

https://support.apple.com/en-us/HT201320#manual
https://support.apple.com/en-us/HT201320#manual


  

फेस   टाइम   सेट   अप   गन�     
  
  

फेस   टाइम   यापबाट,   तपाईले   प�रवार   र   साथीभाईसँग   �भ�डओ   वा   ��   कल   गन�   स�ु��   |   अगाडीको   �ामराको   
माफ� त   तपाई   मुखा   मुख   कुरा   गन�   स�ु��   |   पछाडीको   �ामरामा   बद�लएर   तपाईले   आफुले   द�� े  कुरा   बाँड्न   
स�ु��   |     
  

1. Settings   मा   जानुहोस     >   FaceTime   �थ�ुहोस   ,   अनी   फेस   टाइम   खो�ुहोस   |   
2. अ�न   तपाई   फेस   टाइम   कलको   बीच   फोटो   �ख�   चाहनु��   भने   FaceTime   Live   Photos   लाई   अन   

गनु�होस   |   
3. फेस   टाइम   �योग   गन�   तपाईको   फोन   न�र,   ए�ल   आइडी   वा   इमेल   ठ�गाना   रा�ुहोस   |   

  
  

  
  
  
  

  
  



  

    
  

अनलाइन/   इ�रनेट   सुर�ा     
  

  आइ�ाडमा   तपाईले   धेर �   इ�रनेट   �ाउजर   �योग   गन�   स�ु��   |   आइ�ाड   प�हले   न ै  सफारी   (मा�थको   �नलो   क�ास   
आइकन)   �ाउजर   स�हत   आउंछ   |   तपाईले   जुनसुकै   �ाउजर   �योग   गर �   प�न   इ�रनेट   सुर�ाको   ला�ग   यहाँ   १०   त�रका   छन्:     

  
1. य�द   इ�रनेटको   �योग   तपाईको   ला�ग   नया ँ  हो   भने   तपाईले   �व�ास   गन�   कसैलाई   सहयोगको   ला�ग   आ�ह   

गनु�होस   |   
2. “   चा�हने   भ�ा   धेर �   रा�ो”   इमेलमा   आउने   ��ाबह�   मेट्नुहोस   |   
3. ���गत   सूचनाह�   अनलाइन   कसैलाई   प�न   न�दनुहोस   |   
4. �ाइभे�स   से�ट� ग   (गोपनीयता   से�ट� ग)   र   याप   �ाइभे�स   नी�तह�   पढ्नुहोस   र   बु�ुहोस्   |   
5. तपाईको   पासवड�   क�हले   प�न   अ�लाई   नभ�ुहोस   (�तनलाई   �न�ज   रा�ुहोस   /   आफुले   �व�ास   गन�   

मा�नसलाई   मा�   �दनुहोस   )   
6.   अनलाइन   के�ह   भ� ु  भ�ा   अ�घ   सो�ुहोस   |   �ो   कुरा   धेर �   जनासँग   बाँडीन   स�   |   
7. य�द   कसैले   अनलाइन   के�ह   भनेको   कारण   तपाईको   �च�   �ु�ो   भने,   आफुले   �ब�ास   गन�   कसैलाई   

भ�ुहोस   |   
8. �ल�कह�   तपाईलाई   �व�ास   ला�े   �ोतबाट   नभएस�   डाउनलोड   वा   ��क   नगनु�होस   |   
9. साव�ज�नक   वाई   फाई   (ज�ै   कफ�   पसलको)   मा   ���गत   वा   आ�थ�क   सूचनाह�   वेबसाइटमा   न�दनुहोस   |   
10. आ�ो   स�वेयर   अपड�ट   ग�र   रहनुहोस   |   

  
अनलाइन   सुर�ाको   बार �   थप   जा�,   जानुहोस:    www.usa.gov/online-safety   

  
  
  
  
  
  

स�झनुहोस,   यो   सूचना   र   अझ   बढी   सूचनाह�   हा�ो   �ड�जटल   इ��ुजन   वेब   पेज   मा   छन्:   
  

cv-atlab.org/Digital-Inclusion   
  

  
  
  
  
  

  
  

  

http://www.usa.gov/online-safety
http://www.cv-atlab.org/resources/digital-inclusion


आइ�ाडमा   �योग   �ने   श�ह�को   अथ�     
  

  याप     “application”   को   छोटो   श�.   तपाईको   आइ�ाडको   ��नमा   रह �का   आइकनह�ले   “याप”   वा   कुनै   �ब�श�   
काय�   गन�   ज�ै   इमेल   पठाउने   वा,   इ�रनेट   चलाउने   आ�द   काय�को   ��त�न�ध�   गछ�न   |     
  

ए�ल   आइ.डी   :    तपाईको   छनोटको    इमेल   र   पासवड�   �योग   ग�र   बनाइएको   यु�नक   युजरनेम   र   पासवड�   |   तपाईको   
आइ�ाड   सेटअप   गन�   चा�ह�   र   यापह�,   �नशु�   याप   स�हत   डाउनलोड   गन�   चा�ह�   |     

  
  �ुट�थ:    आइ�ाडसँग   �ब�भ�   य�ह�   ज�ै   �कबोड�,   ��कर,   ए�ल   पे��ल,   ह �डफोन   वा   अ�   य�ह�   जोड्ने   तार   
र�हत   ���या   |   �ुट�थ   साम�ीह�   तपाईको   आइ�ाडमा   से�ट� ग   मेनुमा   गई   “Bluetooth”   �ाब   �थचेर   जोड्न   स�क�   |     

  
ह�डफोन   �ाक:    आइ�ाडको   द��े   मा�थ   प��   रह �को   गोलो   सानो   �ाल   जसमा   ह �डफोनको   तार   आइ�ाडसँग   जोड्न   
स�क�   |   
  

होम   बटन:    आइ�ाडको   अगाडी   बीचमा   रह �को   १०   से�को   आकारको   गोलो   जुन   तपाईले   �योग   ग�ररह �को   यापबाट   
बा�हर   �न�ेर   “घर”   वा   होम   ��नमा   फक� न   �योग   ग�र�-   यही   नै   तपाईका   यापह�   प�न   रह �का   ��न   |   यसलाई   
एकचोटी   �थचेर   तपाईको   ��न   “   सुतेको”   बेला   वा   अफ   रह �को   बेलाबाट   जगाउन   प�न   स�क�   |   होम   बटनमा   नै   तपाईले   
टच   आइ.डी   �योग   गर �र   आइ�ाड   खो�ा   औलंा   रा�ुपछ�   |     
  

इ�रनेट/वेब   �ाउजर   :    तपाईलाई   इ�रनेट/   वेबमा   खो�   वा   �योग   गन�   �दने   काय��म   वा   याप   |   सबै   भ�ा   धेर �   च� े   
�ाउजरह�   सफारी,   गुगल   �ोम,   र   फायरफ�   �न्   |     

  
iOS:    ए��को   आइफ�न   र   आइ�ाडमा   च�े   अपर ��टङ   �स�म   |   अपर ��टङ   �स�म   तपाईको   क��ूटर   वा   अ�   उपकर   
लाई   श��   �दान   गन�   स�वेयर   �ाकेजको   नाम   हो   र   धेर �   ज�ो   यसको   अ�मा   अंक   ��   जसले   तपाईलाई   यसको   
कुन   सं�रण   �योग   गद�   �नु��     उदाहरणको   ला�ग,   अ�हले   iOS   को   सबै   भ�ा   प�छ�ो   सं�रण   iOS   १४.२   हो   |   
तपाईले   बेला   बेलामा   तपाइको   अपेर ��ट� ग   �स�म   अ�ाव�धक   गनु�पछ�   र   यो   से�ट� ग   मेनु   �भ�   “General.”मा   गई   गन�   
स�क�   |     

  
लाईट�न� ग   पोट�:    आइ�ाडको   तल   बीचमा   रह �को   एक   सानो   चे�ो   �ाल   जहाँ   चाज�   गन�   तार   आइ�ाडमा   जो�ड�   |   
ए�लको   नयाँ   इअरबड   प�न   यहाँ   जोड्न   स�क�   |     

  
लाईट�न� ग   कने�र:     आइ�ाडलाई   चाज�   गन�   वा   यसलाई   अ�   य�   ज�ै   क��ुटरसँग   जोड्न   �योग   �ने   तार   |   यसको   
एक   छ�उ   सानो   र   चे�ो   ��   र   यो   लाईट�न� ग   पोट�मा   �छछ�   |   यसको   अक�   छ�उ   ठ�लो   USB   कने�र   हो   र   यो   चाज�र   वा  
क��ुटर   वा   अ�   य�को   USB   पोट�मा   �छछ�   |     
  

�फ�स� ग:    एक   �कारको   इमेल   वा   इ�रनेट   जाल   |   �फ�स�ग   जाल   भनेको   इमेल   वा   वेब   पेजमा   आउने   �ल�क   वा   ए�ाचमे�   
हो   जसलाई   �थचेको   ख�मा   तपाईको   ���गत   सूचनाह�   चोन�   स�   |   य�द   तपाईले   आफुल े  न�चनेको   को�हबाट,   वा   
तपाईले   दता�   नगर �को   इमेल   �ल�बाट   इमेल   �ा�   गनु�   भयो   भने,   सतक�    �नुहोस्   |   संका�द   �ल�कह�   वा   
ए�ाचमे�ह�मा   ��क   नगनु�होस   |   
    
पावर   बटन:    तपाईको   आइ�ाडको   मा�थ   दायाँ   प��   रह �को   चार   कुने   चे�ो   बटन   |   यो   बटनलाई   ��न   अ�फ़   भए   स�/   
वा   अन   भए   स�   �थची   राखेर   तपाईको   आइ�ाड   खो�   वा   ब�   गन�   �योग   गन�   स�क�   |    एक   चोटी   मा�   �थ�दा   यसले   
तपाईको   आइ�ाडको   ��नलाई   सु�   वा   उठ्न/   वा   ब�   गराउंछ   |     

  
  



�सरी:    तपाईको   आइ�ाडमा   रह �को   एक   काय��म   जसमा   तपाईले   आवाजको   माफ� त   ��ह�   सो�   स�ु��   वा   बाटो   
द�खाउन   लगाउन   स�ु��   |   �सरीले   मौ�खक   ��ह�   �लन   स�   र   र   काय�ह�   ज�ै   यापह�   खो�े,   फोन   कल   गन�,   
ले�े,   वा   ट��   प�ढ�दने,   वा   इ�रनेटबाट   ��ह�को    उ�र   खो�ज�दने   काय�ह�   गछ�   |   
  

टच   आइ.डी:    Aए��को   एक   सुर�ा   से�ट� ग   जसले   तपाईलाई   तपाईको   आइ�ाड   औलंाको   छापबाट�   खो�   �द�   |   
मा�थको   सेटअप   �नद�शनह�   ह �नु�होस   |   तपाईले   आ�ो   आइ�ाडको   सेट   अप   ग�रसकेप�छ,   य�द   चाहनु   भए   थप   औलंा   
छापह�   थ�   स�ु��   |     
  

वाई-फाई:    (‘wireless   fidelity’   को   छोटकरी)   एक   सेवा   जो   �कनेर   आइ�ाड,   �ाट�फोन,   क��ुटर,   र   ���र   आ�द   
य�ह�लाई   इ�रनेटसँग   जोड्न   स�क�   र   एकै   वाई.फाई   सेवा/   नेटवक�    भएको   बेलामा   एक   आका�   संग   कुरा   गराउन   प�न   
स�क�   |   तपाईले   आ�ो   घरमा   वाईफाई   सेट   अप   गन�   स�ु��   वा   तपाईले   यो   कफ�   पसल   वा   ठ�लो   पसलह�   (ज�ै   
�ोसरी   पसलह�मा)   द��   स�ु��   |   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
�बशेष   ध�बाद   र   जस   जा�:   

  
ए�ल   अनलाइन   सहयोग    support.apple.com .   यस   आइ�ाड   ओ�रय�ेसनका   धेर �   क�ो   साम�ीह�   ए�ल   

सपोट�को   काय�मा   आधा�रत   छन्   |   
  
  
  

अगाडी   रह �को   समुदायह�लाई   को�भड-१९   बाट   पर �को   असरको   जवाफ   ��प   �सटी   अफ   पोट��ा�   र   CARES   Act   
�ोजे�ले    CARES   Act   Local   Relief   Funds   Ordinance   माफ� त    ,   पोट��ा�   �सटी   काउ��लले   �ीकृ�त   
�दान   गर �को   |   यो   कोषले   आइ�ाडह�,   सहयोगी   ��व�ध,   �वतरण,   र   सय�   पोट��ा�वासीलाई   ता�लमको   ला�ग   
सहयोग   गर �को   हो   |   को�भड-१९   को   जवाफ�   �ड�जटल   �डभाइड   काय�समूह   र   उनीह�को   सबै   काय�ह�का   ला�ग   �बशेष   

ध�बाद   |   
  
  

नोभे�र   २०२०     

  

https://support.apple.com/
https://www.portland.gov/omf/news/2020/7/22/portland-city-council-allocates-114-million-cares-act-funding-provide-covid-19

