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TEAMS ၀င္ရန္နည္း္မ္းမ  း

• TEAMS ပံိုစံံံိုးမ   းရ  ပွံည္သည္။ Teams Enterprise (ေက  င္းအတြက္), Teams personal (မ ံ းစိုုႏ ငာ္ မ တ္ေဆြမ  း
အတြက)္, ုႏ င္ာTeams free (အ္ိုပ္အတြက္)

• Teams personal (မ ံ စိုုႏ င္ာမ တ္ေဆြမ  းအတြက္) ံည္ Teams Enterprise ုႏ င္ာ Teams Free ုႏ ငာ္ပ းတြြဲ ိ္ုပ္
ေဆ င္မည္မမိုတ္ေပသည္။ (Teams မတ  ညီံ ည္ာပံိုစံမ  း )

• Teams အစည္းအေ၀းမ  းတြင္ အျခ းမည္  ံ ာက ိုမဆ ို ပွ၀င္ေစ  ္ိုပွက Teams Enterprise  ံို ာမမိုတ္ Teams free 
 ံို ာ၀င္္ းရမည္ျ့စ္ံ ည္သည္။

https://support.microsoft.com/en-us/office/learn-more-about-how-different-versions-of-teams-work-together-f7c6246c-7485-405a-83db-5035d90c8656
https://support.microsoft.com/en-us/office/learn-more-about-how-different-versions-of-teams-work-together-f7c6246c-7485-405a-83db-5035d90c8656




Teams အတြက္ Sign-up ိ္ုပ္ျခငး္

မစခင္တြင္ မ ိုက္ခရ ိုေဆ ာ့္အေက င္ာေတြကေန္ြက္္ း့ ို ာံည္ အေရးၾကီးပွံည္သည္။

ပ ိုမ ိုေက င္းမြန္ံည္ာနည္း္မ္းမ  Incognito browser က ိုအံံိုးျပ (  ံို ာမမိုတ္ ျ့စ္ုႏို င္ပွက ံင္ံံိုးံည္ာ browser
ေပပမ တည္ျပီး Private  ံို ာမမိုတ္ in Private အံံိုးျပ ပွသည္။).  ္ို  ံို ာျပ ိ္ုပ္ျခင္းျ့င္ာ ဤ ိ္ုပ္ငန္းစစ္စတင္ခ  န္တြင္ ံင္
ံည္ မည္ံည္ာအေက င္က ိုမ  ၀င္္ းျခင္းရ  ေနမည္မမိုတ္ေတ ာေပသည္။



Teams အတြက္ Sign-up ိ္ုပ္ျခငး္

Get Teams for free ိံု ာံြ းျပီး Sign up for free ခ ိ္ုပ္က ိုေရြးပွသည္။ အကယ္
၍ Sign up for free ခ ိ္ုပ္က ိုမေတြ ာပွက ေအ က္  ံို ာေရႊ ာပွ (စ မ က္ုႏ  
အဆံိုးေ္ က္  ္) ံင္ာအ့ြြဲ ာအစည္းအတြက္ ဒီေန ာပြဲ Microsoft Teams 
ရရ  ရန္အတြက္ ဆ ိုံည္က ိံု ြ းျပးီ Sign up for free ဆ ိုံည္က ိုေရြးပွသည္။

Microsoft Teams အခမြဲာ အံံိုးျပ ရန္အတြက္ ံင္အံံိုးျပ ိ္ု ံည္ာ အီေမး
္ ပ္စ က ို္ည္ာပွသည္။

https://products.office.com/en-us/microsoft-teams


Teams အတြက္ Sign-
up ိ္ုပ္ျခင္း

ေန က္စ မ က္ုႏ  တြင္ Teams 
က ိုမည္  ံို ာအံံိုးျပ ္ ိုံည္ဆ ိုံည္ာ

ေမးခြန္းမ  းက ိုေျ့ပွသည္။



Teams အတြက္ Sign-up ိ္ုပ္ျခငး္

• အကယ၍္ ေက  င္းအတြက္ ေရြးပွက ံင္ာေက  င္းမ တစ္ဆင္ာ Teams အံံိုးျပ ခြင္ာ
ရ  မရ  ံ  ရန္အတြက္ ံင္ာေက  င္းအီးေမး  ္ပ္စ ္ည္ာရန္ ြ္က္ေပပ္ ပွမည္သည္။အ
ကယ္၍ မ ံ  းစိုုႏ င္ာမ တ္ေဆြမ  းအတြက္ေရြးပွက Skype က ို စ ရင္းံြင္းရန္ဆီံ ို ာ
ေရ က္ရ  ံြ းမည္ျ့စ္ံည္သည္။

• အကယ္၍ ံင္ံည္ အ ိ္ုပအ္တြက္ေရြးပွက ေန က္အဆင္ာံ ို ာဆက္ံြ း
ုႏ ိုင္ပွံည္သည္။ …

• ဤအဆင္ာတြင္ ံင္ာအခ က္္က္မ  းက ို အတညျ္ပ ရန္ ျပန္ေပးရမည္ျ့စ္ံည္သည္။
အဆင္ာဆင္ာအတည္ျပ နည္းက ိုေရြး္ းပွက ံင္ာ့ိုန္းတြင္ေပပ္ မည္ျ့စ္ံည္သည္။
ံ ို ာမမိုတ္ပွက ံင္ာ္ ီ ာ၀ က္နံပွတ္မ  းျ့ညာ္ရမည္ျ့စ္ံည္သည္။



Teams အတြက္ Sign-
up ိ္ုပ္ျခင္း

 ္ိံု  ို ာ္ိုပ္ျပီးပွက ံင္ာအမညု္ႏ င္ာ
အျခ းေတ င္းဆ ိုံည္ာအခ က္မ  းက ို
ျ့ညာ္ပွသည္။  ္ို ာေန က္ Set up Teams 

ဆ ိုံည္က ို ုႏ  ပ္ပွသည္။



Teams အတြက္ Sign-
up ိ္ုပ္ျခင္း

 ္ို ာေန က္ မ ိုက္ခရ ိုေဆ ာ့္မ ္ ၾကီးမင္း၏
Teams က ို ့န္တီးျပီး  ္ၾကီးမင္း
အံံိုးျပ ရန္ေဆ င္ရြက္ေနစစ္တြင္
စ တ္ရ ည္္က္ရ ည္ေစ င္ာပွသည္။

(ဤ ိ္ုပ္ငန္းစစ္ံည္
တစ္မ နစ္  ္ၾက ုႏို င္ပွံည္သည္။ ္ည္ေနံည္ာ

စခရင္၂ခိုက ိုေတြ ာရပွမည္သည္။)



Teams အတြက္ Sign-
up ိ္ုပ္ျခင္း

ေန က္ဆံိုးတြင္ Teams အပ္ီေကးရ င္းက ို
Teams desktop app  ံို ာမမိုတ္ Teams 

web app အတြက္ ေဒွငး္္ိုတ္
ိ္ုပ္ုႏို င္ပွမည္သည္။



Teams အတြက္ Sign-
up ိ္ုပ္ျခင္း

• Teams က ိုစတင္ အံံိုးျပ ံည္ာအခွ ံင္ာ
Teams အ့ြြဲ ာအ း ပွ၀င္ရန္
အျခ း  ံမ  းက ို  ့တ္ရန္ ေပပ္ ပွမည္သည္။
ံင္ာ့ တ္  ္ိုက္ံည္ာ  ္မ  းံည္ ဤ ိ္ုပ္
ငန္းစစ္က ို ိ္ုပ္ရန္မ  ္ိုအပ္ပွသည္။
ံင္ာအ့ြြဲ ာအ း အ ြ္ယ္တက ပင္
၀င္ရ က္ုႏို င္ပွံည္သည္။

• Teams အခမြဲာ ရရ  ရန္ မည္  ံို ာေဆ င္ရြက္ရ
မည္က ိုစစ္းစ းေနပွံ္ း? 
ဤေနရ  ံို ာ  ံို ာ ြံ းပွသည္။ Teams 
က ိုအခမြဲာစတင္အံံိုးျပ ပွသည္။ စ ရင္း ြံင္းျခင္း
ိ္ုပ္ငန္းစစ္ျပီးဆံိုးပွကTeams က ိုမည္

ံည္ာအခ  န္မဆ ိုံင္ အံံိုးျပ ုႏို င္ရန္
အတြက္ ံင္ံည္ အီးေမး ္င္ာခ္ရရ  
မည္ျ့စ္ံည္သည္။

https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/
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• Microsoft မ ဤ္မ္းညႊန္ခ က္ံည္ Teams အခမြဲာ အံံိုး ျပ ရန္အတြက္
အံံိုးျပ ံ မ  းအ း မည္ံ ို ာစ ရင္းံြင္းရမည္က ို ေ့ပျပံည္သည္။

https://support.microsoft.com/en-us/office/sign-up-for-teams-free-70aaf044-b872-4c32-ac47-362ab29ebbb1

