دروستكردنی ئیمەیل لە ( Gmailجی مەیل):
 Gmailبەهێزترین و پارێزراوترین خزمەتگوزاری هەیە لە پێدانی ئیمەیڵی خۆڕایی و لەو ڕیگایەشەوە
دەتوانی لە سەرجەم خزمەتگوزاریەکانی گۆگڵ سوود وەر بگری.

 -1سەرەتا بەرنامەی وێبگەڕەکەت ( )Web Browserدەکەیتەوه ،لە بەشی تایبەت بە ئەدرێس
دەنوسی www.gmail.com

تیبینی :بۆ ئاسانکاری ئەو ماڵپەڕانەی کە بە  .comکوتاییان پی دەێت دەتوانی لە جیاتی نوسینی  wwwو
 .comتەنها ناوی ماڵپەرەکە بنوسیت و پاشان لە سەر تەختە کلیلەکەت  Ctrl+Enterدا بگری و بەرنامەی
وێبگەڕەکەت خوی راستەوخۆ  www.لە گەل .comبۆت زیاد دەکات.
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 -2لە سەر  Create accountکلیک دەکەین.
 -3لە الپەرەی نوێ زانیاریەکانی خۆت بەم شێوهیە تۆمار دەکەیت (بۆ ئەوەی لێتان بزر نەبیت لە
شوێنێکی پارێزراودا ئەم زانیاریانەی خوارەوە الی خوت هەڵ بگرە):
 :First Nameناوی یەكەمی خۆت بنوسە.
 :Last Nameناوی دووهەم یان ناوی باوكت بنوسە.
 :Choose your usernameناویک بۆ ئیمەیلەکەت هەڵبژیرە

هەروەها کە دەبینن من ناوێکم هەڵبژاردوە کە پیشتر هەڵبژێردراوە و ڕێگە نادات هەڵیبژێرم و
هەروەها بۆ خوی بە پێ ی ئەو زانیاریانە کە دامناوە چەند ناویک بۆ ئیمەیلەکەم پیشنیار دەکات.
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 :Create Passwordلێرەش وشەی نهێنی خۆت بنوسە کە نابێت لە  8پیت كەمتر بێت( .باشترە
تێکالوەیەک لە پیتی گەورە و بچوکو و ژمارە و هێما بێت)
 :Confirm your passwordجارێكی تر وشە نهێنیەكەت بنوسەرەوە.
 :Birthdayلێرەدا رۆژ و ساڵی لە دایك بونت بنوسە.
 :Genderلێرەدا ڕەگەزەكە دیاری ئەكەیت  Maleواتە كوڕ Female ,واتە كچ.
 :Mobile phoneژمارەی تەلەفونەکەت لێرە بنوسە (بۆ پاراستنی ئیمەیلەکەت زۆر گرینگەو
ئەگەر هاتوو وشەی نهێنیەکەت لێ وون بوو یان هاک کرا لە ڕێگای ئەم ژمارە تەلەفونە دەتوانی
ئیمەیلەکەت وەربگریتەوە) .
 :Your current email addressئەگەر ئیستا ئیمەیلێکی ترت هەیە کە وشەی نەهینیەکەی
دەزانیت دەتوانی لێرە بینوسیت (ئەگەر هاتو وشەی نەهینی ئەم ئیمەیلە کە ئیستا دروستی دەکەی لە
بیرت بچیتەوه ،لە ڕێگای ئەم ئیمەیلە دەتوانی وشەی نەهینی نوێ بەدەست بێنیتەوه) .
 :Prove you're not a robotئەگەر هەڵیبژێریت ئەوە پێویست ناکات ئەو ژمارانە کە لە
خوارەوە هاتوە داخڵی بکەی و لە هەنگاوی داهاتودا لێت دەپرسێت کە کۆدێكت بۆ بنێرێت لە
ڕیگای نامە یاخود بە تەلەفون(.ئاسانتر وایە کە هەر لێرەدا ئەو دوو ژمارە لە شوینی دیاری کراودا
بنوسیت –  ٢ژمارەکە بە بی بۆشایی بنوسە )
 :Locationعیراق هەڵبژیرە
ئەگەر بتەوێت هەموو جارێک بە کردنەوەی وێبگەرکەت یەکەم
الپەرەیەک کە پێت پیشان بدات ئەوە هەڵبژیرە.

بو ئەوەی گۆگڵ بزانێت تو وەکو کەسیک ئەتەویت
ئەکاوەنتێک ساز دەکەی نەک بەرنامەیەک کە توانای
ئەوەی هەیە لە یەک خولەکدا هەزاران ئەکەونت ساز
بکات و سیرڤەرەکانیان توشی کیشە بکات.
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دوای هەموو ئەمانە كلیك بكە لەسەر  I Agreeو ئەگەر ئەو ناوەی بۆ ئیمەیلەكەتت داناوە هەبێ
ئەوا داوات لێ ئەكات بیگۆریت  .هەروەها ئەگەر هاتو الپەرەکە نەگۆڕا و هەنگاوی داهاتووی پێت
پیشان نەدا ئەو شوینانە کە بە ڕەنگی سوور دیاری کراون کیشەیان هەیەو ئەبێت بە پێ ئەو
ڕینماییانەی سەرەوە بیان گۆریت.

ئەگەر  Prove you're not a robotهەڵبژاردبێت ئەوە لە هەنگاوی داهاتوودا داوات لێ دەکات
کە جارێکی تر ژمارە تەلەفونەکەت هەڵبژێریت و کۆدێکت بۆ دهنێرێت (بە نامە یان تەلەفون) کە لە
هەنگاوی داهاتوو دا ئەبێت ئەو کۆدەی بۆی ناردوی داخلی بکەیت.

بەاڵم ئێمە چونکە  Prove you're not a robotهەڵنەبژاردوە لە هەنگاوی دوایی دا ئەم
الپەرەمان بۆ دێنێت کە بە سەر کەوتووی ئیمەیلەکەمان دروست كردووه .

ئەوە ئەو ئیمەیلەیە كەبەو ناوهی ویستمان دروستمان کرد.
 Continue to Gmailهەڵ ئەبژیرین.
بۆ چەند چركەیەك چاوهڕوان بە تاکو جی مەیلەکەتان بۆ دەکاتەوه.
بۆ یەکەم جار ئەم وێنەتان پێنیشان ئەدات کە دەتوانن بە كلیك لەسەر  OKالیبەن.
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هەروەک ئەبینن کومپانیای گۆگڵ سەرەتا  ٣نامەی ڕێنمایی و بەخێر هاتنتان بۆ دهنێرێت .

هەڵبژاردن و سڕینەوە

بەشە گرینگەکانی جیمەیل:

1
ئیمەیلی ئەو کەسە کە نامەی بو دەنیریت
سەر دیڕیکی بو هەڵ دەبژیریت
بابەتەکەت لێرە دەنوسیت

هاوپیچ کردنی فایل

گورینی قەبارەو رەنگی نوسینەکەت
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COMPOSE:
بۆ ناردنی نامە –
 :Toبە پێی رینمایەکە ئیمەیلی کەسی بەرانبەرت دەنوسیت
بۆ نمونە kurd.hamid@gmail.com
(تێبینی :ئەگەر بتەوێت لە یەک کات دا نامەکەت بۆ زیاتر لە چەند ئیمەیل بڕوات  ،ئەوا لێرە
ئیمەیلەکان بە دوای یەکدا دە نوسیت و تەنها بە هێمای (  ) ,فارێزە لێکیان جیا دەکەیتەوە)
 :Subjectسەردێڕێكی بۆ نامەکەت (بە پێ ناوەروکی نامەکەت )هەڵبژێرە.

لە بۆشاییەکەدا ناوەڕوکی نامەکەت دەنوسیت.
بۆ هاو پێچ کردنی ئەتوانی سوود لە ئەم هێمایە وەر بگریت کە بە رەنگی شین دیاری کراوە.
لەنێوان هێمای  +و پیتی A

کاتێک نامەکەت ئامادە دهكەیت كلیك لەسەر  Sendئەكەیت.

Inbox
هەر کاتێک نامەیەکت بۆ دێت لەم بەشەدا بە ژمارە پێت دەڵیت ( .کاتێک دێیتە ناو جیمەیل راستەوخۆ لە
سەر بەشی )Inbox

-3ئەو ئیمەیالنەی کە تا ئیستا ناردوتە وێنەیکی لە بەشی  Sent Mailدەمێنێتەوە
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Draft:
هەر کاتێک لە بەشی نوسینی نامە (  ) Composeپاشگەز بویتەوە ئەوە (واتە  Sendت لێ نەداوە و
دای دەخەی بە كلیك كردن لەسەر زەربەکە ×) ئەوا ئەو نامە یە لێرە پاشکەوت دەبێت.

ئەگەر بتەوێت نامەیەک کە بۆت هاتووە بیسریتەوە ئەوە هەڵی ئەبژێریت و پاش دەرکەوتنی هێمای تایبەت
بە سڕینەوەی لێ دەدەی.

نامەیەک كەبە ئەم شێوەیەت سڕیوهتەوه بە تەواوەتی ناسرێتەوه ،بۆیە پێویستە بچیتە بەشی Trashو بە پێ
ئەم ڕینمایە دواجار بیسڕیتەوە.
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یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی جیمەیل ئەوەیە کە چات کردنێکی زور بەهیزی هەیە کە (بە دەنگ و رەنگ و
نوسراوە)
بو بەکارهێنانی دەتوانن ناو یان ژمارە یان جیمەیلی ئەوکەسە کە دەتانەویت لەگەڵی چات بکەن لە ئەو بەشە
کە بە رەنگی شین دیاریکراوە دەنوسن .
هەروەها دەتوانن لە ریگای ئەو هێمای کامێراوە کە دیاری کراوە بە شیوەی ڤیدیو چات بکەن.

لە بەشی ڕێکخستنەکان هەندێک بەش بۆ ئاسانکاری و گورینی تایبەتمەندیەکانی جیمەیل هەیە کە
گرینگترینەکانی لێرەدا باس دەکەین:
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:General
بو گورینی زمانی بەکار هێنانی جیمەیل بو زمانەکانی تر.

تێبینی :ئەگەر بتەوێت دوای گوڕانکاری لە هەر تابێکدا – گوڕان کاریەکانت پاشەکەوت بێت پێویستە لە
بەشی خوارەوەی الپەڕەکە  Save changesی لێ بدەی.

ئەگەر بتەوێت شیوازی نوسینەکانت لە کاتی نوسینی نامەیەک لە بەشی ناردنی نامە شیوازێکی تایبەت بێت
و هەموو جارێک ئەو شیوازە بەکار بینیت ئەوە لەم بەشە دەتوانیت جوری نوسین و قەبارەو  ...هتد
بیگوریت بو ئەو شتەی کە مەبستە.

ئەگەر هاتو لە کاتی ناردنی نامەیک دا هەڵێکت کردبێت بەاڵم تو نامەکەت ناردبێت واتە  Sendت لێ
دابێت ئەوە بە چاالک کردنی ئەم بەشە لە کاتی ناردنی نامە کەدا بو ماوەی  33چرکە ریگەت پێ دەدات لە
ناردنی پاشگەز بیتەوە.
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ئەگەر بتەویت هەر کاتیک نامەیەک بو کەسێک دەنیریت بی ئەوەی شتیک بنوسیت لە بەشی خوارەوەی
نامەکەت نوسراوەیەک بیت (وەکو زانیاری سەبارەت بە پەیوەندی کردن بە تۆوە یان هەر شتیکی تر) ئەوە
دەتوانیت لەم بەشە بینوسیت .

لەم بەشە دەتوانیت نوسراوەیەک ئامادە بکەی هەر کاتێک کەسێک نامەیەکی بۆت نارد – دەستبەجی
وەاڵمێکی لە ریگای جیمەیل بوی رەوانە بکردیت ( .بو دەست خوشی کردن و راگەیاندنی ئەوەی کە
نامەکەی گەیشتوە )
پێویسە  Vaaion rsespner onچاالک بکایت و پاشان لە بەشی Subjectسەر دیرێک بو وەاڵمەکەت
هەڵبژیریت و لە بەشی  MessageMessageپەیامەکەت دەنوسێت.
هەروەها دەتوانی بو کۆتایی هێنانی سود وەرگرتن لە ناردنی پەیام لەدوای هاتنی نامەیەک بەشی Ends
چاالک بکەیت و بەرواریکی بو دەسنیشان کەیت.
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:Labels
لێرەدا دەتوانی ناوی ئەو بەشە کە لە دەستی چەپی جیمەیلە کەتەوە دەردەکەوێت هەڵی بژیریت کە
پیشانبدەرێت یان بشاردرەتەوە .
(تێبینی :تەنها بەشی  Inboxناتوانیت دەستکاری بکەیت).

هەروەها لێرەدا دەتوانیت ( Lableپێناسێک)ی تایبەت بە خوت دروست بکەیت.
( Lableپێناس) کاتێک بە کار دەێت کە دەتەوێت هەندێک لە نامەکان کە تایبەتە بە کەسێک یان
کومپانیایەک بە جورێک پاشەکەوت بکەیت کە هەر کاتیک ویستت بە خێرایی بیبینیتەوە.
بو ئەم مەبەستە Lableێک دروست دەکەیت (وینەی خوارەوە)
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هەرنامەیەکیش دەتوانێت بەم شیوەیە لە بەشی تایبەتی خوی دا پاشەکەوت بکرێت.

:Inbox
هەر کاتێک ئیمە سەردانی جیمەیل دەکەین ئەوە راستەو خو ئەو نامانە کە لە  Inboxدایە پێمان نیشان
ئەدات – ئەگەر بمانەوێت بە ئارەزوی خومان بیگوڕین ئەوە لەم بەشە دەتوانین بیگوڕین .بو نمونە من
دەیگوڕم بە شیوەێک تەنها ئەو ئیمەیالنە کە تاکو ئێستا نەخوینداونەوە لە کاتی کردنەوەی جیمەیل پێمی
نیشان بدات.
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هەروەکو دەیبینن پاش گوڕانکاریەکە Inboxە کەمان بەم شێوە دەگوردرێت و دابەش دەبێت بە سەر 2
بەشدا.

:Accounts
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بو گوڕینی وشەی تێپەربونەکەمان password

 Changeهەڵبژیرێن.

پاشان الپەڕەیەکی ترمان بۆ دەکاتەوە کە بۆ گوڕینی وشەی تێپەربونمان پێویستە لە خانەی یەکەمدا وشەی
تێپەربونی ئێستامان بنوسین و دواتر وشەی تێپەربونی نوێ  2جار بنوسینەوە( 2جار نوسینەوەکەی بەهوی
ئەوەیە کە وشەی تێپەربوونەکان بە خاڵ نیشان دەدرێن و رەنگە بە هەڵە نوسیبێتمان بەاڵم بە دووبارە
کردنەوەی ریگە لە هەڵە کردنمان دەگرێت).

لە کاتی تۆمارکردن کردنی جیمەیلەکەماندا ژمارە تەلەفونێکمان بە مەبەستی بەدەس هێنانەوەی جیمەیلە
کەمان داخڵ کردوە ئەگەر هاتو وشەی تێپەربونمان لە بیر نەمابوو یان هەر کێشەیکی تر .کە لێرەدا
دەتوانین بیگۆڕین .
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دوای ئەوەی کە لە سەر ئەم لینکە کلیکمان کرد پێویستە جاریکی تر وشەی تێپەربونمان بنوسینەوە.
دەتوانن ژمارەکەتان بگورن یان ئیمەیلیکی تر بنوسن بو کاتی پێویست لەرێگای ئەو ئیمەیلەوە پەیوندیتان
پێوە دەکرێت یان پرسیارێکی پارێزراو بوونتان وەاڵم بدەنەوە.

لە بەشی  Send email asئەگەر ئیوە خاوەن چەن ئیمەیلی تربن وەکو ئەکاونتی جیمەیل و یاهو و
هوتمەیل...هتد  .لێرە دا دەتوانن پەیوندی هەمویان بە ئەکاونتی جیمەیلەکەتانەوە ببەستن و لە ناو ئەم
ئەکاونتی جیمەیلەدا ئیمەیل بنیرەن لە کاتێکدا دەتوانن هەڵبژیرن کە لە گەیشتنی نامەکەتاندا کام ئەکاوەنت
دەرکەوێت .من لێرەدا ئەکاونتێکی یاهوی خوم بەم جیمەیلەم دەبەستمەوە بەم شیوەیەیی کە لە خوارەوە
هاتوە.
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پاشان سەردانی ئەکاونتی یاهوەکەمان دەکەین بە مەبەستی پشت راست کردنەوەی ئەو کردارەمان و پێویستە
لە سەر ئەو لینکە کە بومان هاتو کلیک بکەین یان کۆدەکەی لێرە دا بنوسین.

هەروەک کە دەبینن لێرەدا ئەکاوەنتی نوێمان زیاد بوە و ئەگەر ویستمان لەریگای Composseە وە لە کاتی
ناردنی ئیمەیلەکەدا دەتوانین هەڵبژیرین کە بە کام یەک لە ئەکاونتەکانمان نامەکە الی کەسی بەرانبەرمان
دەرکەوێت(.ئەگەر لێرەدا ئەکاوەنتی یاهو هەڵبژیرین بەرانبەرە لەگەڵ ئەوەدا کە لەرێگای یاهووەوە
ئیمەیلەکەمان ناردبێت بەاڵم لەناو ئەکاونتی جیمەیلەوە ).
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): Check mail from other accounts (using POP3
ئەگەری ئەوە هەیە کە ئیمە خاوەنت چەند ئەکاوەنتی تر ئیمەیل بین وەکو جیمەیل یان یاهوو یان خود
هوتمەیل  ...هتد .و هەر کامیکیان بە مەبەستێک بەکار بەهینین  .رەنگە سەردان کردنی هەمویان
توزێک زەحمەت بێت  .جیمەیل رێگەمان پە ئەدات کە تا  5ئەکاوەنتی تر بە ئەکاوەنتەکامان
ببەستینەوەو ئەگەر بو هەر یەک لە ئەکاوەنتەکانی ترمان نامەێک بێت ئەوە دەسبەجی لە ئەکاوەنتی
جیمەیلەکەیشمان پێمانی نیشان ئەدات  .بۆ سود وەرگرتن لەم تایبەتمەندیە ئەم هەنگاوانەی خوارەوە
جێ بەجێ بکەن:
سەرەتا لە سەر  Add a POP3 mail account you ownکلیک بکەن و پاشان ناوی ئەو ئەکاوەنتە کە تو خاوەنیت
دەنوسیت.

پاشان ناوی ئەکاوەنتەکەت کەهەمان ئادرەسی ئیمەیلەکەتە بە بی هێمای @ بە شێوەی خوارەوە دەنوسیت لە
گەڵ وشەی نەهینیەکەت و ئەو بەشانە کە من هەڵمبژاردوە ئێوەیش هەڵیبژیرن.
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ئەگەر  Send mail asکە لە بەشی پێشتر باسمان کرد ،جیبەجی تان نەکردبێت ئەوە داواتان لێ دەکات لێرە جی بەجی بکەن(.بۆ
ئەنجام دانی ئەم بەشە بگەرێنەوە بو  Send email asلە سەرەوە)
(تێبینی :دەتوانن ئەم بەشە بە هەڵبژاردنی  Noجی بەجی نەکەن).

:Grant access to your account
ئەگەر خاوەن ئەکاوەنتەکەتێکی جیمەیلن کە تایبەتە بە شوێنێک کە کەسانی تر بەردەوام نامەی بو دەنێرن و
پەیوەندیتان پێوە دەکەن و پێویستە بە زوترین کات وەالمیان بدەنەوە بەاڵم زور سەرقاڵن ئەوە دەتوانن
چەندین یاریدەدەر بو کار کردن بە ئەم ئەکاوەنتەکە .هەرچەند ئەم یاریدەدەرانە توانای چات کردن و
گوڕینی وشەی نەهێنی و دەستکاری کردنی رێکخستنەکانی نیە .بۆ جیبەجی کردنی ئەم تایبەتمەندیە لە
سەر  Add another accountکلیک بکە پاشان ئیمەیلی یاریدەدەرەکەت بنوسە و چاوەروان بە تاکو
نامەێک لە الیان جیمەیلەوە بو یاریدەدەرەکەت دەروات بە مەبەستی قەبوڵ کردنی ئەم تایبەتمەندیە.
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:Filters
لەم بەشە دەتوانیت کاری پااڵوتنی نامەکانت ئەنجام بدەیت.
 Create a new filterلێ بدە

لێرەدا دەتوانی بە پێ ئەم خاالنە کاری پااڵوتنی ئیمەیلەکانت ئەنجام بدەی:
 -1ئەوکەسانەی کە ئیمەیلێکیان بۆت ناردوە
 -2ئەوکەسانەی کە ئیمەت بۆیان ناردوە
 -3سەردێرێکی تایبەتی تێدا بێت
 -4وشەێکی تایبەتی تێدا بێت
 -5وشەێکی تایبەتی تێدا نەبێت
 -6هاوپێچی هەبێت
 -7لە چات کردەکاتا هەبێت
بە خواستی خۆت دەیپاڵێوەی و پاشان لەسەر Create filter with this
 searchکلیک دەکەی.
19

Winkurd.com

لێرەدا دەتوانی دیاری بکەی کە کاتێک ئیمەیلێکت بو هات کە ئەو تێدا ئەو
مەرجانەی سەرەوە بن چە هەڵسوو کەۆتێکی لەگەڵ بکرێت.
کە گرینگترنیان بریتین لە :ناردنی راستەوخۆی بو ئەرشیڤ ،ئەژماربکرێت بە
خویندراوەوە ،لە بەشێکی تایبەتدا پاشەکەۆت بکرێت،بو ئیمەیلێکی تری
بنێردرێت،بیسڕیتەوە.
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:Forwarding and POP/IMAP

 Add a forwarding addressلە  Accountsبەشی

) Check mail from other accounts (using POP3باس

کراوە.
بەشی  POP Downloadو  IMAP Accessتایبەتە بە ئەوکەسانەیە کە بەرنامەکانی  Outlook, Eudora, Netscape Mailبەکار
ئەهێنن.

:Chat
ئەگەر بتەویت چاتی جیمەیل چاالک یان ناچاالک کەیت ئەوە لەم بەشە دەتوانیت ئەو کردارە ئەنجام بەیت.

:Web Clips
رێکالمەکان لە جیمەیل لەم بەشە دەر دەکەوەن کە دەتوانی بە ئاسانی ناچاالکیان بکەیت.
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