
beconnected.esafety.gov.au

إستخدام النماذج عبر اإلنترنت
 يمكنكم استخدام النماذج عبر اإلنترنت للقيام بأشياء مثل التقدم بطلب للحصول 

على المساعدات أو دفع الفواتير أو التسوق عبر اإلنترنت.

ما هو النموذج عبر اإلنترنت؟
العديد من نماذج الطلبات موجودة اآلن على االنترنت لمجموعة من األسباب الجيدة.

النموذج الذي قمتم بتعبئته موجودعلى االنترنت للوصول السهل إليه في المستقبل. 	•
يتم توفير تكاليف البريد.  	•

ليس هناك خطر فقدان النموذج في البريد. 	•
في كثير من األحيان يتم إرسال إقرار رسمي لكم تلقائياً عند االستالم. 	•

تستخدم معظم النماذج عبر اإلنترنت واحداً أو أكثر من هذه العناصر:
خانات النص - تسمى الحقول )fields( - حيث يمكنكم فيها كتابة التفاصيل. 	•

أزرار الراديو والقوائم المنسدلة وخانات االختيار،	لالختيار	من	مجموعة	ثابتة	 	•
من	الخيارات.

ملء التفاصيل الخاصة بكم
قد تضطرون إلى إكمال نموذج تسجيل عبر اإلنترنت إلستخدام موقع ما. وإليكم ما 

يمكن أن تتوقعونه.
أدخلوا المعلومات المطلوبة في خانات النص.  	•

أي خانة عليها عالمة النجمة هي إلزامية. 	•
ستحتاجون عادة للتفكير في كلمة سر. قوموا بإختيار واحدة يمكن تذكرها ولكن  	•

من الصعب على اآلخرين تخمينها. مزيج من الحروف وبعض األحرف الكبيرة، 
واألرقام يكون أكثر أمناً.

عند إدخال كلمة سر، عادة ما يتم استبدالها على الشاشة بعالمات النجمة بحيث ال يمكن ألحد أن يرى ما هي. 	•

أزرار الراديو

القوائم المنسدلة

خانات اإلختيار
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في بعض األحيان عند بدء الكتابة في حقل ما، قد يقترح الكمبيوتر كيفية إكماله.  	•

وهذا ما يسمى اإلكمال التلقائي. تأكدوا من أنه ما تريدونه قبل قبوله.
بعض النماذج لها حد زمني. تأكدوا من أن لديكم أي شيء تحتاجونه في متناول  	•

اليد.
تسمح لكم بعض النماذج بتحميل مستند، مثل السيرة الذاتية الخاصة بكم. اتبعوا  	•

التعليمات في النموذج.

خيارات متعددة
تتيح لكم النماذج عبر اإلنترنت كتابة نص في الحقول وتحديد خيارات من عدة أنواع 

مختلفة من القوائم. وقد تشمل هذه:
القوائم المنسدلة، حيث يمكنكم اختيار عنصر واحد من قائمة أطول من الخيارات، مثل سنة الميالد. 	•

أزرار الراديو، حيث يمكنكم اختيار واحد فقط من قائمة أقصر من خيارين أو أكثر. 	•
خانات االختيار، حيث يمكنكم وضع عالمة على أكثر من خيار واحد من قائمة أقصر من خيارين أو أكثر. 	•

خانات القائمة، حيث يمكنكم اختيار أكثر من خيار واحد من قائمة أطول من الخيارات. 	•

ماذا يحدث إذا نقرتم على عنصر خاطئ في قائمة؟
إذا كان في القائمة المنسدلة أو خيار مع أزرار الراديو، انقروا فوق العنصر الصحيح لتصحيحه. 	•

إذا كان خانة اختيار، فتحتاجون إلى النقر على العنصر الخاطئ للتراجع عنه والنقر على العنصر الصحيح. 	•

 إليكم ما يمكنكم توقعه في 
نموذج عبر اإلنترنت
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كيفية تصحيح الخطأ
كما هو الحال مع أي نموذج، أحياناً يمكننا أن نعمل أخطاء.

العديد من النماذج على االنترنت تتحقق من اإلدخاالت عند تقديمها. 	•
إذا تركتم حقل مطلوب )مع عالمة النجمة( فإن النموذج عادة ما يسلط  	•

الضوء على الخطأ ويطلب منكم تصحيحه.
إذا احتجتم للعودة إلى صفحة سابقة، ابحثوا عن زر الرجوع في  	•

الصفحة بدالً من استخدام زر الرجوع للمتصفح.

تساعدكم العديد من النماذج على تجنب ارتكاب خطأ في المقام األول. 
تشمل بعض النماذج ميزة بحث التي يمكن أن تفعل أشياء مثل البحث  	•
عن الرمز البريدي أو العنوان الخاص بكم من المعلومات التي قمتم 

بكتابتها. 
 )Confirm( والتأكيد )Submit( ال تنسوا النقر على زر اإلرسال 	• 

عند االنتهاء من النموذج.
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زر الرجوع للمتصفح


