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االتصال باآلخرين 
19-Covid طبعة

عىل الرمغ من أنه قد يكون من الرضوري بالنسبة لمك أن تعزلوا نفسمك جسديًا عن 

األخشاص اآلخرين أثناء وباء فريوس كورونا، مفن الرضوري أن تبقوا عىل اتصال مع العائلة 

واألصدقاء لملساعدة يف تقليل الشعور بالوحدة   والعزلة.

تعد ماكملات الفيديو وإرسال الرسائل واملراسلة عىل خدمات وسائل التواصل االجمتايع 

طريقة رائعة للبقاء عىل اتصال. إقرأوا هذه النصاحئ واحليل البسيطة ملساعدتمك عىل الثقة 

يف إعداد ماكملات الفيديو وخدمات الرسائل.

ُ

كيفية إعداد ماكملات الفيديو 
لبدء ماكملات الفيديو، ستحتاجون إىل اكمريا (تمسى اكمريا ويب) وميكروفون ومكربات صوت. اخلرب السار هو أن هذه األشياء عادة ما تكون مدجمة يف 

األجهزة مثل أجهزة المكبيوتر املكتبية وأجهزة المكبيوتر احملمولة واألجهزة اللوحية واهلواتف الذكية. ومع ذلك، إذا اكن لديمك جهاز مكبيوتر مكتيب قدمي، 

فقد حتتاجون إىل رشاء اكمريا ويب بشلك منفصل.

Speakers

Microphone and cameraميكروفون واكمريا

مكّربات الصوت
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Skype

 Skype هو تطبيق (app) لالتصاالت السلكية والالسلكية يحمس لمك مبحادثات الفيديو وإجراء ماكملات صوتية عرب اإلنرتنت. ميكن استخدامه 

حمليًا ودوليًا.  

يحمس  Skype بإجراء ماكملات فيديو غري حمدودة مع مستخديم Skype اآلخرين. ال توجد رسوم لالتصال حبساب Skype آخر، إال أنه يتطلب 

بيانات هاتف محمول أو اتصال Wi-Fi. ميكنمك أيضًا االتصال برمق هاتف أريض أو هاتف محمول عىل Skype، ولكن هذا يتطلب رسومًا قليلة. 

كيفية إنشاء حساب

Skype متاح للتزنيل من متجر Apple App ومتجر Google Play. نعرض لمك هنا خطوات تزنيل Skype من موقع الويب:

.skype.comانتقلوا إىل (أ)  

 انقروا فوق زر التزنيل. (ب)

حددوا جهازمك (مكبيوتر مكتيب أو هاتف محمول أو جهاز لويح) وما (ج)

.Android أو جهاز Apple إذا اكن لديمك جهاز

  

مبجرد تزنيل التطبيق، ستمت مطالبتمك باالشرتاك وإدخال بعض 

املعلومات الخشصية مبا يف ذلك امسمك ورمق هاتفمك وعنوان بريدمك 

اإللكرتوين. سيطلب منمك أيضًا إنشاء لكمة مرور. تذكروا إنشاء لكمة مرور 

قوية وآمنة.

ّ ُ

إضافة جهات اتصال

مبجرد إعداد حسابمك، سيطالبمك Skype ببدء إضافة جهات اتصال إىل 

دفرت العناوين اخلاص بمك. سيقرتح تلقائيًا األخشاص املوجودين بالفعل 

يف هاتفمك احلايل أو دفرت عناوين بريدمك اإللكرتوين.

انقروا عىل رمز "جهات االتصال"     

مث زر "جهة اتصال جديدة". 

 

اكتبوا أمساء أصدقائمك وعائلتمك يف حقل "البحث عن أخشاص" لتحديد 

موقعهم، حددوا الخشص الصحيح، مث انقروا فوق زر إضافة.

إجراء ماكملة 

يعد إجراء ماكملة عىل Skype أمرًا هسال مبجرد إضافة جهات االتصال 

اخلاصة بمك. ما عليمك سوى اختيار إحدى جهات االتصال اخلاصة بمك من 

قامئة جهات االتصال، مث النقر فوق رمز الفيديو  املوجود يف أعىل 

ميني الشاشة إلجراء ماكملة فيديو، أو رمز اهلاتف  إلجراء ماكملة 

صوتية.

ً ُ

ب ج

أ
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WhatsApp

WhatsApp هو تطبيق (app) لالتصاالت السلكية والالسلكية يتيح لمك إرسال الرسائل وإجراء ماكملات صوتية وفيديو حمليًا ودوليًا. يتيح لمك 

WhatsApp إرسال رسائل أو الدردشة مع األفراد أو املجموعات.

ميكنمك إجراء ماكملات أو إرسال واستقبال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو. WhatsApp جماين للتزنيل، إال أنه يتطلب بيانات هاتف محمول أو 

اتصال Wi-Fi إلجراء املاكملات واستقباهلا. 

كيفية إنشاء حساب

WhatsApp متاح للتزنيل من متجر Apple App ومتجر Google Play. ميكنمك تزنيل التطبيق عىل المكبيوتر املكتيب أو المكبيوتر احملمول أو 

اهلاتف الذيك. 

انتقلوا إىل متجر Google Play أو Apple App واكتبوا (أ)

WhatsApp يف حقل البحث.

  

  انقروا فوق زر "التثبيت" أو "احلصول" لتثبيت التطبيق.(ب)

مبجرد تزنيل التطبيق، سيطلب منمك سلسلة من أسئلة اإلعداد مبا (ج)

يف ذلك رمق هاتفمك وامسمك.
ُ   

احمسوا لتطبيق WhatsApp بالوصول إىل جهات االتصال (د )

اخلاصة بمك. سيؤدي هذا تلقائيًا إىل نقل جهات االتصال يف  

.WhatsApp هاتفمك إىل

   

احمسوا لتطبيق WhatsApp بالوصول إىل صورمك. يحمس لمك (ه )

هذا مبشاركة الصور مع عائلتمك وأصدقائمك، وحفظ الصور اليت 

يرسلوهنا إليمك.

  

ب

Australia

+61 Your phone number

ج

Install
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أ
أ

سريسل لمك WhatsApp رسالة نصية للتحقق من رمق هاتفمك ورمز البلد.
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كيفية إنشاء مجموعات

يتيح لمك  WhatsApp إنشاء مجموعات خمتلفة للدردشة واملراسلة معها. ميكن أن يكون لديمك العديد من املجموعات حسب ما ترغبون، 

للعائلة واألصدقاء واجلريان أو حىت مجموعة ملشاهدة برناجممك التلفزيوين املفضل. 

إنشاء مجموعة أمر هسل. انقروا عىل رمز "الدردشات"  أسفل الشاشة، مث انقروا عىل رابط "مجموعة جديدة"  أعىل يسار الشاشة.
Friends group

Family group 

Street group chat

Friends group

Family group 

Street group chat

سيعرض WhatsApp اآلن جهات االتصال اخلاصة بمك. حددوا جهات االتصال اليت ترغبون يف إضافهتا من خالل النقر عىل الدائرة جبوار امسها. 

مبجرد حتديد أعضاء مجموعتمك، قوموا بتمسية مجموعتمك مث انقروا فوق زر "إنشاء". 

كيفية إجراء ماكملة 

أنمت اآلن جاهزون إلجراء ماكملات! ما عليمك سوى اختيار املجموعة أو الخشص الذي ترغبون يف االتصال به، مث النقر فوق رمز الفيديو  إلجراء 

ماكملة فيديو أو رمز اهلاتف  إلجراء ماكملة صوتية. 

كيفية ارسال رسالة 

إن إرسال رسالة يف WhatsApp يشبه متامًا إرسال رسالة نصية عادية. ما عليمك سوى حتديد املجموعة أو الخشص الذي ترغبون يف إرسال 

رسالة إليه، واكتبوا رسالتمك يف حقل الرسالة الفارغ. ميكنمك أيضًا إرسال الصور واملرفقات عن طريق حتديد رمز عالمة امجلع جبوار حقل الرسالة، 

 مث حتديد الصور من معرض الصور عىل جهازمك. 

FaceTime

مثل WhatsApp، يستخدم اتصال Wi-Fi أو اتصال بيانات اهلاتف احملمول  .Apple هو خدمة ماكملات الفيديو والصوت من FaceTime 

بدال من خطوط اهلاتف التقليدية.   ومع ذلك، عىل عكس WhatsApp، ميكنمك استخدامه فقط من جهاز Apple لالتصال جبهاز Apple آخر 

( iPhone و iPad أو Macbook أو مكبيوتر iMac املكتيب أو ساعة Apple). مت تضمني تطبيق FaceTime يف جهاز Apple اخلاص بمك 

حىت ال حتتاجون إىل تثبيته. 

  
ً

FaceTime إعداد

ال حتتاجون إىل إعداد FaceTime عىل هاتف Apple أو جهاز iPad ألن التطبيق مدجم بالفعل يف  اجلهاز.

 

إذا كنمت تستخدمون FaceTime عىل 

Macbook أو مكبيوتر iMac املكتيب، 

فستحتاجون إىل إدخال عنوان الربيد اإللكرتوين 

 ،Apple ID  ولكمة املرور اخلاصني بـ

مث تجسيل الدخول. ستمتكنون بعد ذلك من 

 .Mac من جهاز FaceTime استخدام
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كيفية إجراء ماكملة

إلجراء ماكملة FaceTime، ما عليمك سوى حتديد الخشص الذي 

ترغبون يف االتصال به من جهات االتصال اخلاصة بك، مث حتديد 

.FaceTime إلجراء ماكملة FaceTime خيار

مالحظة! من املهم أن تتذكروا أنه ال ميكن استخدام Skype و 

 WhatsApp و FaceTime ملاكملات الطوارئ املكونة من 

ثالثة أصفار.

مىت تستخدمون ماكملات الفيديو

مع وجود قوانني التباعد االجمتايع احلالية، أصبح من املهم أكرث من أي وقت مىض البقاء عىل اتصال مع أصدقائنا وعائلتنا، واالمطئنان عىل أحبائنا 

الذين قد يشعرون بالعزلة بشلك خاص. هناك العديد من الطرق املمتعة واملبتكرة الستخدام ماكملات الفيديو للتواصل مع اآلخرين. بعض األمثلة يه:

ًتنظمي مواعيد غداء أو قهوة افرتاضية مع األصدقاء بدال من االلتقاء خشصيًا.  • 

التواصل مع مقديم الرعاية أو املهنيني الطبيني. • 

إنشاء نادي للكتاب عرب اإلنرتنت .• 

لعب ألعاب احليل أو اجلاسوسية مع العائلة أو األصدقاء. • 

قراءة قصة قبل النوم ألحفادمك. • 

طهي وجبة "معًا" يف منازل منفصلة.• 

مشاهدة برناجمًا تلفزيونيًا أو فيملًا مع األصدقاء.• 

إذا اكن لديمك جهاز محمول، قوموا بامليش يف نفس الوقت كأصدقاء يف مواقعمك املختلفة. ميكنمك أن تروا بعضمك البعض املهشد  • 

املتواجدين فيه.

خذوا وقتمك  يف

Be Connected استكشاف 
Be Connected هو موقع شامل حيتوي عىل موارد جمانية مصممة خصيصًا لدمع 

األسرتاليني كبار السن لالتصال عرب اإلنرتنت بأمان والتنقل يف عامل الدجييتل بثقة. 

هذا املوقع مفيد أيضًا للعائالت واملنمظات املجمتعية اليت ترغب يف مساعدة أعضاء 

املجمتع األكرب سنًا عىل الوصول إىل مجيع مزايا اإلنرتنت.

beconnected.esafety.gov.au
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