
 

پ بیروِن ملک رومنگ پر ہوں تو غیر متوقع موبائل ڈیٹا سروسز چارجز کو ذہن میں جب ٓا

 رکھیں

 

سروس کا استعمال  رومنگ ج کل زیادہ سے زیادہ صارفین بیرون ملک سفر کے دوران موبائل ڈیٹاآ

سے بہت زیادہ ہیں، صارفین کو ڈیٹا  ریٹکرتے ہیں۔ جیسا کہ رومنگ چارجز اندروِن ملک 

سروس کے استعمال کے بارے میں العلمی کے باعث بے تحاشا ڈیٹا رومنگ چارجز رومنگ 

 برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بہت تیزی سے تشویش کی ایک وجہ بن گئی ہے۔

  

پریٹر کے ساتھ غیرضروری بلنگ کے جھگڑوں اور آاس لئے کہ صارفین اپنے موبائل سروس 

کو جاری کر رہے ہیں کہ عوام موبائل الرٹ  ہم اس صارفین کے لئے معاشی نقصان سے بچ سکیں،

 ڈیٹا رومنگ سروسز کے عمدہ استعمال کے طریقوں کا بتا سکیں۔

 

 کے دوران موبائل ڈیٹا سروسز کا استعمالبیروِن ملک رومنگ 

 

 ہے؟ ہوسکتاکیسے موبائل ڈیٹا سروسز میں اضافہ

 

کو ویب براؤزنگ ( ونوں میںاندروِن ملک اور رومنگ سروسز د)طور پر، موبائل ڈیٹا سروسز امع

اور ایک خاص قسم  کے سافٹ ویئر کے استعمال سے اپنے موبائل ہینڈ سیٹ پر ایکٹیویٹ کیا جا 

سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ای میل بھیجنا اور وصول کرنا، فوری میسجنگ کا استعمال، سوشل 

نوٹ  کانگ سے باہرنیٹ ورکنگ کی ویب سائٹس کا استعمال اور وڈیو سٹریمنگ۔ اگر ٓاپ ہانگ 

ُبک کمپیوٹر جس کے ساتھ موبائل ڈیٹا موڈیم منسلک ہو استعمال کرتے ہیں تو ٓاپ موبائل ڈیٹا 

 رومنگ سروسز کے استعمال کو  بہت بڑھا لیتے ہیں۔

 

 اقدامات لیےغیر متوقع موبائل ڈیٹا رومنگ چارجز سے بچنے کے

 

ٓاپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر  غیر متوقع موبائل ڈیٹا رومنگ چارجز سے بچنے کے لئے،

بیروِن ملک سفر کرتے ہوئے ٓاپ کو موبائل ڈیٹا سروسز کے استعمال کی ضرورت ہے تو مندرجہ 

 ۔:ذیل اقدامات کریں

 

 عمومی مشورہ

   ہانگ کانگ کو چھوڑنے سے پہلے ٓاپ اپنے موبائل سروس ٓاپریٹر کی ویب سائٹ یا کسمٹر

  :کریں سروسز سنٹر سے یہ معلومات حاصل

 ؛منزل پر موبائل ڈیٹا سروس کی موجودگی  .1

 منزل پر  موجود رومنگ پارٹنر   .2

 کیونکہ مختلف رومنگ پارٹنر مختلف رومنگ چارجز عائد کر سکتے ہیں، ٓاپ ایسے نیٹ ورک –

 کا انتخاب کریں جو کہ ٓاپ کی ضروریات سے بہترین مطابقت رکھتا ہو (نیٹ ورکس)

کا انتخاب کیا  (نیٹ ورکس) یقینی بنائیں کہ ٓاپ نے جس نیٹ ورک برائے مہربانی اس بات کو – 

 ہو سکتے ہیں؛ ئدعااضافی چارجز  بصورت دیگر ہوںپر ہمیشہ الگ ٓان  یہے ٓاپ اس

 

 ۔ وصولی کا طریقہء کار اور متعلقہ چارجز3



 

ٓایا کہ موبائل ڈیٹا رومنگ سروس کی وصولی ماہانہ، روزانہ یا استعمل کی بنیاد پر  – 

 تی ہے۔ہو

 

  پوڈ کاسٹ اور دوسرے سافٹ ویئرز جو ("ٓار ایس ایس") ای میلز، ریئلی سمپل سینڈیکیشن ،

کے نام سے جانے جاتے ہیں کے ٓاٹومیٹک اپ ڈیٹس کو ہانگ کانگ ( "ایپس"عام طور پر )کہ 

چھوڑنے سے پہلے بند کردیں تا کہ غیر ضروری موبائل ڈیٹا سروس چارجز سے بچا جا 

 .سکے

 

  روس کے لئے ٓاپ اپنے موبائل سم کارڈ کو اپنی منزل کے لوکل پری پیڈ سم کارڈ سے ڈیٹا س

بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ٓاپ کے موبائل ڈیٹا سروسز چارجز کو ایک پری پیڈ سم کارڈ کی 

 قیمت میں رکھے گا۔

 

 کا منصوبہ الاستعمالمحدود ڈیٹا سروس کے 

کچھ  جو کہ ڈے پاس کی سہولت فراہم کررہے ہیں کپریٹر اپنے صارفین کو ایآکچھ موبائل سروس 

ایک یکساں نرخ پر روزانہ کی رومنگ کا  مخصوص منازل پر ال محدود ڈیٹا کے استعمال کے لئے

ہ دیکھنا چاہیئے کہ زیادہ تر ال ۔ ٓاپ کو ی(سے کم فی دنہانگ کانگ ڈالرز 022 مشکل سے)پالن ہے

یا  /اور( منازل) منزل مخصوصچند ( خ کے ساتھبچت کے نر) کا حدود ٹیٹا استعمال کے پیکجزم

۔ اس لئے ٓاپ کو اس بات کو یقینی بنا لینا چاہیئے کہ جو پر قابل اطالق ہے (سنیٹ ورک)نیٹ ورک 

میں مخصوص نیٹ  اس منزلآپ ہمیشہ اور پر الگو ہوتا ہے  لپاس ٓاپ خریدتے ہیں اس منز یڈیل

جو  ہوں گے الگو اعدہ ڈیٹا رومنگ چارجز۔ دوسری صورت میں باقہیں کرتے پر الگ آن ورک

 ۔کافی زیادہ ہیں

 

پ کو آتو  کے مطابق وضع ہونیٹ ورک سلیکشن " ٓاٹومیٹک"اگر ٓاپ کا ہینڈ سیٹ  ،وہاس کے عال

میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہو گا کہ جب " یلینیٹ ورک کی تبد"

منسلک نیٹ ورک کے سگنلز کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس صورت میں ٓاپ کا ہینڈ سیٹ دوسرے نامزد 

نہ کیے گئے نیٹ ورک پر جس کے سگنلز طاقتور ہوں گے منسلک ہو جائے گا۔ اضافی ڈیٹا 

سے الگو ہوتے ہیں، ٓاپ کو " نیٹ ورک کی تبدیلی" کہ  رومنگ چارجز سے بچنے کے لئے جو

تاکہ کنکشن صرف  سلیلکشن پر رکھنا چاہیئے (نیٹ ورکس) نیٹ ورک اپنے ہینڈ سیٹ کو مینوئل

کار مختلف  مینوئل نیٹ ورک سلیکشن کا طریقہ۔ تک محدود رہے( ورکس)مخصوص نیٹ ورک 

 :عمل کرنا ہو گاپر  مندرجہ ذیل مراحلطور پر، ٓاپ کو ہینڈ سیٹ ماڈلز میں مختلف ہے۔ عام 

      

 ائیں۔جمینیو پر " سیٹنگ"  .1

 مینیو پر جائیں۔۔کے سب" نیٹ ورک"یا " پریٹرٓا"  .0

سلیکشن کا انتخاب اپنے وضع کردہ نیٹ ورک کے ' مینوئل نیٹ ورک '  .3

 انتخاب کے لئے کریں۔

 .اپنے موبائل میں وضع کردہ نیٹ ورک سلیکشن کو محفوظ کر لیں۔  .4

بات کو یقینی بنائیں کہ ٓاپ اپنے وضع کردہ نیٹ ورک پر کامیابی سے  اس  .5

 .منتقل ہو گئے ہیں

 

 
 



 

ہونے اور بند  موثرپ سروس کے آاگر ٓاپ ایک ڈے پاس کے استعمال کا انتخاب کرتے ہیں، تو 

پہنچنے کے بعد ایک  منزل پر اوقات سے ٓاگاہ ہوں۔ عمومی طور پر، سروس صارف کےہونے کے 

پریٹر سے اس بات کی آہوگی۔ اس لئے ٓاپ کو اپنے سروس  موثرکے ذریعے  یغامی پتصدیق

کے فورًا بعد چالو ہو گی یا کچھ وقت گزرنے  ی پیغامتصدیقوضاحت حاصل کرنا ہو گی کہ سروس 

 کے بعد۔

 

کے مقامی  وقت  یا منزل ،ہانگ کانگ" ایک دن"کی تعریف بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ " ایک دن"

روزانہ کے چارجز بھی منزل کے کو بنیاد بنا کر بھی گنا جا سکتا ہے۔ ( 22:22 – 03:52)کو

اعتبار سے ہوں گے۔ مثال کے طور پر، اگر ٓاپ موبائل ڈیٹا سروس کو یونایئٹڈ کنگڈم میں صبح کے 

کو فرانس چلے جاتے ہیں، تو ٓاپ سے دو دفعہ وصولی ایک دوپہروقت استعمال کرتے ہیں، پھر ٓاپ 

سفر کرنے کے باعث ہو گی۔ غیر ضروری جھگڑوں سے بچنے کے میں ممالک  ہی دن میں دو

چارجز  لیں کہکو چاہیئے کہ وہ سروس ٓاپریٹر سے اس بات کی وضاحت طلب کر  ینلئے، صارف

 کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کا حساب

 

 ملک سفر کے دوران موبائل ڈیٹا سروس چارجز کی ضرورت نہیں ہے ِنبیرو

 

پ کو بیروِن ملک سفر کے دوران موبائل آضرورت محسوس نہیں کرتے کہ پ اس بات کی آاگر 

پ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک کو استعمال کر کے موبائل آڈیٹا سروس کی ضرورت ہو گی، 

 ۔:ڈیٹا رومنگ کی سہولت کو غیر مؤثر کر سکتے ہیں

   

   مؤثر کروا لیں۔  پریٹر سے کہہ کر اپنے موبائل ڈیٹا سروس کی رومنگ سہولت کو غیرآاپنے

 وائس کال سروس کے لیے اپنیپ آتا ہے کہ جب سکیہ عام طور پر اس صورت میں ہو

 رومنگ کو برقرار رکھتے ہیں؛

   پ آرکھے ہیں کہ جس سے بنا پریٹر نے کچھ مختصر کوڈ کے جوڑے آکچھ موبائل سروس

طور پر پ عارضی آف کر سکتے ہیں۔ آن یا آاپنے موبائل ڈیٹا سروس کو کسی بھی وقت 

پ بیروِن ملک سفر کر آاپنے موبائل ڈیٹا سروس کو بند کرنے کا سوچ سکتے ہیں کہ جب 

سروس کو بحال  وائس رومنگ پریٹرزآرہے ہوں۔ اگر مختصر کوڈ مہیا نہ ہوں تو زیادہ تر 

بائل ڈیٹا سروس کی سہولت کو مومختصر دورانیے کے لئے  رکھتے ہوئے اپنے صارفین کی

 تیار ہو جاتے ہیں؛ اورمعطل کرنے کے لئے 

   موبائل ڈیٹا سروس کو غیرمؤثر کرنے کی وضع میں رکھیں جب  کیاپنے موبائل ہینڈ سیٹ

برائے مہربانی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ سہولت صرف )پ ہانگ کانگ سے باہر ہوںآ

 .(ہےمیںچند ایک موبائل ہینڈ سیٹ 

 

پ کو آے جھگڑے سے بچنے کے لئے، طور پر، غیر ضروری معاشی نقصان اور بلوں ک امع

، اور موبائل سکیم کے بارے میں پوچھنا چاہیئےا نگچارجاورتفصیالت  کی احتیاط سے سروس

ڈیٹا رومنگ سروس کو حاصل کرنے سے پہلے سروس کے قواعد ضوابط کو اچھی طرح سے پڑھ 

پنے موبائل لینا چاہیئے۔ کسی قسم کے شبہے کی صورت میں ، ہانگ کانگ سے جانے سے پہلے ا

 پریٹر کے پاس جائیں۔آسروس 
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