
 Ուղեցույցը ծառայում է այս ընտանիքներին օժանդակելու նպատակին և չի նշանակում, որ 
Լոս Անջելեսի Միասնականը ուղղակիորեն   

Խթանում  կամ հովանավորում է դրա օգտագործումը:  
ti   i  it   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ծնողական Ուղղեցույց 

Ստեղծել Անվճար 
Էլփոստի Հաշիվ  
Google-ում կամ Yahoo-ում 
Էջեր 1 – 4 Google հաշիվ կարգավորելու քայլեր 
Էջեր 5 –7 Yahoo Էլփոստի հաշիվստեղծելու քայլեր 
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Ստեղծեք Անվճար Էլփոստի Հաշիվ 
Google- ում (Gmail) 

Քայլեր Գործողություն Պատկեր 
 Այս հակիրճ ուղեցույցը կօգնի ձեզ ստեղծել 

անվճար էլփոստի հաշիվ Gmail- ի (Google) 
հետ: Կան շատ անվճար էլփոստի 
մատակարարներ, որոնք կարող եք 
օգտագործել, բայց այս մեկը առավել 
հաճախ օգտագործվողներից մեկն է: 
 

 

1 - Gmail Սկսեք ձեր հեռախոսի կամ համարկարգչի 
վրա բացել վեբ զննարկիչը և գրեք 
mail.google.com . հասցեն 

 
Վեբ զննարկիչների օրինակներն են  Safari, 
Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. 

 
 

 

2 - Gmail Եթե ձեր համակարգիչը օգտագործող այլ 
մարդիկ կան, դուք կարող եք տեսնել այլ 
մատչելի հաշիվներ և ընտրել: Նախքան 
շարունակելը, ձեզ հարկավոր է դուրս գալ 
ցանկացած այլ հաշվից: Sign Out. 

 
Սեղմեք Use another account. 

  

 

 

3 - Gmail Սեղմեք 

Create Account.  

Սեղմեք  Next. 

 
 

 

 

http://mail.google.com/
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4 - Gmail Ընտրեք For myself.  

 
5 - Gmail Մուտքագրեք Ձեր անունը և ազգանունը 

տրամադրված պատուհաններում։ 
 
Ընտրեք օգտանուն Username. Կարող եք 
ընտրել եզակի մի անուն որը ներառում է 
ձեր անուն ազգանունը, որպեսզի մարդիկ 
կարողանան պարզել, որ դա ձեզն է ՝ 
նայելով ձեր էլ. Փոստի հասցեյին: Նաև 
հաշվի առեք անուն ընտրելը, որը հարմար 
է շփվել ձեր երեխայի դպրոցի հետ։  

 
Ընտրեք գաղտնաբառ ՝ 8 կամ ավելի 
նիշով, ներառյալ տառերը, համարները և 
խորհրդանիշները (!, @,?, Եւ այլն): Գրեք ձեր 
գաղտնաբառը և պահեք այն անվտանգ 
վայրում: Հաստատեք ձեր գաղտնաբառը ՝ 
կրկին մուտքագրելով այն: 

 
Սեղմել Next. 

 
 

 

 

 

6 - Gmail Դուք կստանաք անհատականացված 
ընդունելություն Google- ից `նշված ձեր էլ. 
Փոստի նոր հասցեով  

 
Դուք ունեք տարբերակ ավելացնելու 
հեռախոսահամար և վերականգման 
էլփոստ, եթե հանկարծ մոռանաք ձեր 
գաղտնաբառը։ 

 
Ավելացրեք ձեր ծննդյան Ամիսը, օրը, 

Տարին և Սեռը 

.Սեղմել  Next. 

 

 

7 - Gmail Կարդացեք պայմանները՝ եթե համաձայն եք 
սեղմեք I agree կոճակը։. 
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8 - Gmail Հաջոդը, մուտք գործեք 5-րդ քայլում 
ձեր ստեղծած Էլփոստով և 
գաղտնաբառով։ 

 
Սեղմեք Next. 

 
 

 

 

 

 
9 - Gmail Եթե դուք չեք մուտքագրել վերականգնման 

հեռախոսահամարը կամ վերականգնման 
էլփոստը Քայլ 6-ում, ձեզանից կպահանջվի 
կրկին մուտքագրել: 

 
Կարող եք հաստատել, որ ձեր հաշիվը թողնի 
այնպիսին, ինչպիսին կա, կամ կարող եք 
թարմացնել `մուտքագրելով հեռախոսի 
համարը և վերականգնման էլփոստը. Այս 
հատկանիշները կարևոր են, եթե դուք 
երբևիցե մոռանաք ձեր հաշիվը, քանի որ չեք 
կարողանում  հիշել ձեր գաղտնաբառը:. 
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10 - Gmail Շնորհավոր! Դուք այժմ էլփոստի հաշիվ ունեք: 

Սեղմեք Next. 

 

11 - Gmail Ընտրեք տեսակետ: Եթե վստահ չեք, թե որ 
ընտրության համար, ընտրեք (կանխադրված) 
Default Միշտ կարող եք փոխել մեկ այլ 
ժամանակ: 

 
Սեղմեք OK. 

 

Շնորհավորում ենք ձեր էլփոստի հաշիվը բացելու համար! Ձեր առաջին Էլփոստի 
համար գրել խրախուսման մի նոտա այն անձին, ում մասին հետաքրքրում եք 

`ընտանիքի անդամը, կամ նույնիսկ ձեր երեխայի ուսուցիչը կամ տնօրենը: 
12 - Gmail Էլփոստը գրելու համար ընտրեք Compose 

վերևի ձախ անկյունում։ 

 

 
13 - Gmail Մուտքագրեք այն անձի էլփոստի հասցեն, 

որին ցանկանում եք հաղորդագրություն 
ուղարկել To  

 
Առարկան Subject սովորաբար ամփոփում է 
այն մասին, թե ինչի մասին է խոսքը, օրինակ՝. 
Տնային Աշխատանք, IEP հանդիպումը, 
խրախուսանքը: 

Գրեք ձեր հաղորդագրությունը Subject 

տուփի տակ և սեղմեք Send. 
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  Ստեղծել Անվճար Էլփոստի Հաշիվ Yahoo-ում 
Քայլեր Գործողություններ Պատկեր 

 Այս հակիրճ ուղեցույցը կօգնի ձեզ ստեղծել 
անվճար էլփոստի հաշիվ Yahoo-ում: Կան 
շատ անվճար էլփոստի մատակարարներ, 
որոնք կարող եք օգտագործել, բայց այս 
մեկը առավել հաճախ օգտագործվողն է: 

 

1 – Yahoo Սկսեք ձեր հեռախոսի կամ համարկարգչի 
վրա բացել վեբ զննարկիչը և գրեք 
mail.yahoo.com . հասցեն 

 
Վեբ զննարկիչների օրինակներն են  Safari, 
Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. 

 
2 – Yahoo Սեղմեք  Create an account. 

 

3 – Yahoo Մուտքագրեք Ձեր անունը ազգանունը և 
ձեր ցանկացած ԷլՓոստի հասցեն։ 

 
Ընտրեք Email address. Կարող եք ընտրել 
եզակի մի անուն որը ներառում է ձեր 
անուն ազգանունը, որպեսզի մարդիկ 
կարողանան պարզել, որ դա ձեզն է ՝ 
նայելով ձեր էլ. Փոստի հասցեյին: Նաև 
հաշվի առեք անուն ընտրելը, որը հարմար 
է շփվել ձեր երեխայի դպրոցի հետ։  

 
Ընտրեք գաղտնաբառ Password բաղկացած 
տառերից, թվերից և նշաններից (!,@,?, &, 
etc.). Ձեր գաղտնաբառը գրեք և ապահով  
տեղում պահել։ 

 
Մուտքագրեք բջջային հեռախոսահամար, 
որպեսզի Yahoo- ն ձեզ ուղարկի այս 
էլփոստի համար հաստատման կոդ։ 

 
 

 

http://mail.google.com/
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Մուտքագրեք ձեր ծննդյան Ամիսը,օրը, 
Տարին և Սեռը։ 

 
Սեղմեք  Continue. 

 

4 – Yahoo Կարող եք ընտրել որ ստուգման կոդը  ձեզ 
ուղղարկվի տեքստով կամ 
հեռախոսազանգով։ 

 
Կատարեք ընտրությունը և սեղմեք Text me a 
verification code կամ Call me with a verification 
code. 

 
Մուտքագրեք ստացված կոդը. 

 

5 – Yahoo Սեղմեք  Continue շարունակելու համար  
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6 – Yahoo Ձեր Yahoo –ի նոր  էլփոստի հաշիվն այժմ 
կազմված է: 

 

Շնորհավորում ենք ձեր էլփոստի հաշիվը բացելու համար! Ձեր առաջին Էլփոստի 
համար գրել խրախուսման մի նոտա այն անձին, ում մասին հետաքրքրում եք 

`ընտանիքի անդամը, կամ նույնիսկ ձեր երեխայի ուսուցիչը կամ տնօրենը: 
 

7 - Yahoo Էլփոստը գրելու համար սեղմեք  Compose 
վերևի ձախ անկյունում. 

 
8 - Yahoo Մուտքագրեք այն անձի էլփոստի հասցեն, 

որին ցանկանում եք հաղորդագրություն 
ուղարկել To  

 
Առարկան Subject սովորաբար ամփոփում է 
այն մասին, թե ինչի մասին է խոսքը, օրինակ՝ 
Տնային Աշխատանք, IEP հանդիպումը, 
խրախուսանքը: 
Գրեք ձեր հաղորդագրությունը Subject 
տուփի տակ և սեղմեք Send. 
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