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كيف تستخدمون
املواقع احلكومية

ِ

توفر مواقع احلكومة األسرتالية مجموعة واسعة من املعلومات، من األخبار والرتفيه إىل التحذيرات الصحية املجمتعية
ونصاحئ اخلدمة. تعرفوا عىل أي مهنا قد يفيدمك وكيفية إعداد حساب myGov اخلاص بمك، حىت تمتكنون من الوصول إىل

اخلدمات احلكومية عرب اإلنرتنت وإدارهتا بثقة.

ّ

ّ

كيف ميكن أن تساعدمك

املواقع احلكومية

تعد املواقع احلكومية مصدرا قميا لملعلومات اجلديرة بالثقة

اليت تغيط موضوعات خمتلفة ذات صلة باألسرتاليني.

ً ّ ً ُ

ّوفر البعض إماكنية هناك العديد من املواقع املتاحة. ي

الوصول إىل اخلدمات األساسية، مثل خدمات رعاية املسنني،

.(ATO)  والرعاية الطبية، ومكتب الرضائب األسرتايل
يغيط البعض اآلخر األخبار والشؤون احلالية وآخر التحديثات

الصحية وتقارير الطقس ونصاحئ لملسافرين. وهناك أيضا

مواقع حكومية توفر الرتفيه، مما يحمس لمك بالوصول إىل

الرباجم اإلذاعية والتلفزيونية أو البوداكست من خالل خدمة

البث جمانا!

ّ

ً

ّ

ً

ميكنمك إجراء البحث اخلاص بمك للعثور عىل املواقع األكرث

فائدة ومالءمة الحتياجاتمك.

للحصول عىل معلومات معلية

األخبار – يوفر موقع ABC News أخبارا حمدثة تغيط

األخبار احمللية والوطنية والعاملية. وهو يعمل ويثقف ويسيل

وهيدف إىل أن يعكس تنوع املجمتع األسرتايل.

abc.net.auقوموا بزيارة 

ّ ً ّ

ّ ّ
ِ

ُ

ّ

الطقس – يزود مكتب األرصاد اجلوية املجمتع بأحدث

bom.gov.auتوقعات وحتذيرات الطقس. قوموا بزيارة 
ّ

ّ

الصحة – تشارك دائرة الصحة املعلومات العامة حول

النصاحئ والسياسات واللواحئ الصحية. ويتضمن ذلك تنبهيات

كوفيد-19ونصاحئ حول براجم التطعمي ضد كوفيد-19. قوموا

 health.gov.auبزيارة

ّ

"(Smart Travelle) السفر – يتضمن موقع "املسافر الذيك

التابع للحكومة األسرتالية معلومات حول وثائق السفر

والقوانني اخلارجية وكيفية البقاء آمنني عند السفر. قوموا

smartraveller.gov.auبزيارة 

ّ

للرتفيه

ميكنمك اختيار موقع إلكرتوين بناء عىل اهمتاماتمك الرتفهيية.

تمشل اخليارات:

ً

راديو ABC – اختاروا من بني مجموعة من الشباكت
abc.net.auوالبوداكست الوطنية واحمللية. قوموا بزيارة 

بواسطة الربناجم هذا تطوير ّمت
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ABC iview – شاهدوا براجممك وأفالممك املفضلة عىل

iview.abc.net.auتلفزيون ABC. قوموا بزيارة 

ّ

SBS on Demand –  اختاروا الرباجم التلفزيونية

واألفالم املفضلة لديمك  عىل تلفزيون SBS. قوموا بزيارة

 sbs.com.au

ّ

 Be Connected –اختاروا من بني مجموعة من املوارد

املصممة لتطوير مهاراتمك الرمقية، أو لعب األلعاب يف مركز

األلعاب. قوموا بزيارة 

ّ

 beconnected.esafety.gov.au

للخدمات احلكومية

ميكنمك الوصول إىل اخلدمات احلكومية الرئيسية، مبا يف ذلك:

My Aged Care – تساعدمك يف العثور عىل خدمات رعاية

املسنني اليت متوهلا احلكومة والوصول إلهيا. قوموا بزيارة

myagedcare.gov.au
ّ

 Healthdirect – يوفر معلومات ونصاحئ حصية 
 healthdirect.gov.auمعمتدة جمانا. قوموا بزيارة

ّ

ً

 Services Australia –توفر معلومات حول مدفوعات
وخدمات احلكومة األسرتالية. حتتاجون إىل استخدام حساب

myGov اخلاص بمك للوصول إىل هذه املعلومات بأمان.
servicesaustralia.gov.au

ّ

ما هو myGov؟
مينحمك myGov الوصول إىل مجموعة من خدمات احلكومة األسرتالية عرب اإلنرتنت. ميكنمك الوصول إىل مجيع معلومات

اخلدمات احلكومية اخلاصة بمك باستخدام حساب واحد. مبجرد إنشاء حساب myGov، فإنمك حتتاجون فقط إىل تجسيل دخول

ّواحد للدخول إىل املوقع. ال حاجة لزيارة مواقع متعددة وتذكر الكثري من لكامت املرور! ّ

myGov كيفية إنشاء حساب

إلنشاء حساب myGov، ستحتاجون إىل:

عنوان بريد إلكرتوين نشط خاص بمك• 

هاتف موبايل حبساب ورمق نشط• 

الوصول إىل اإلنرتنت أو خطة بيانات هاتف املوبايل.• 

:myGov اتبعوا هذه اخلطوات إلنشاء حساب

 .1."( Create a myGov account)  myGov وقوموا باختيار "إنشاء حساب myGov انتقلوا إىل موقع

وافقوا عىل رشوط االستخدام.2. 

ًأدخلوا عنوان بريدمك اإللكرتوين. جيب أن يكون هذا فريدا بالنسبة لمك، وليس واحدًا تشاركونه مع خشص آخر.3. 

 .4.myGov أدخلوا الرمز املرسل إىل عنوان بريدمك اإللكرتوين من

أدخلوا رمق هاتف املوبايل اخلاص بمك.5. 

بواسطة الربناجم هذا تطوير ّمت

.Be Connected جكزء من مبادرة eSafety
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نصيحة: إذا اكن لديمك اخليار، مفن األفضل تجسيل الدخول إىل myGov عىل جهاز المكبيوتر. هذا حيافظ عىل أن يكون هاتفمك احملمول

ّمتفرغًا لتليق رمز األمان.

قوموا بإنشاء لكمة مرور. جيب أن تتكون لكمة املرور اخلاصة بمك من سبعة رموز عىل األقل وأن تتضمن رمقا واحدا عىل6. 

beconnected.esafety.gov.auاألقل. ملزيد من املعلومات حول إنشاء لكامت مرور قوية، قوموا بزيارة: 
ً ً ّ ّ

حددوا أو قوموا بإنشاء أسئلتمك الرسية. األسئلة الرسية يه األسئلة اليت جيب أن تكونوا أنمت الوحيدون القادرين عىل7. 

اإلجابة علهيا. ستسألون واحدا أو أكرث من هذه األسئلة إذا حاولمت الوصول إىل حساب myGov اخلاص بمك ونسيمت

لكمة املرور اخلاصة بمك، أو ال ميكنمك الوصول إىل الرمز املرسل إىل هاتفمك احملمول. لن تحمس لمك اإلجابة عىل

هذه األسئلة بتجسيل الدخول ولكهنا سمتنحمك حق الوصول لتعيني لكمة مرور جديدة أو تغيري رمق هاتفمك احملمول.

ستمتكنون بعد ذلك من الوصول إىل حسابمك.

ّ

ً ُ

ّ

قوموا بتأكيد امس املستخدم اخلاص بمك. سزيودمك myGov بامس مستخدم للوصول إىل حسابمك. يتكون امس8. 

املستخدم من أحرف وأرقام. سيتاح لمك أيضا خيار استخدام عنوان بريدمك اإللكرتوين اكمس مستخدم خاص بمك.

ِ ّ ِ

ِ ً ُ ِ

myGov تجسيل الدخول إىل

:myGov اتبعوا هذه اخلطوات لتجسيل الدخول إىل

 .1."(sign-in) وحّددوا "تجسيل الدخول myGov انتقلوا إىل موقع

ِأدخلوا امس مستخدم myGov الذي أنشأمتوه أو عنوان بريدمك اإللكرتوين.2. 

 .3."(sign-in) أدخلوا لكمة املرور اخلاصة بمك وانقروا فوق "تجسيل الدخول

 .4."(enter code‘) رسالة نصية برمز أمان إىل هاتفمك. اكتبوا هذا الرمز بعناية يف مربع "إدخال الرمز myGov سوف يرسل

ً

ُ

نصيحة : للحفاظ عىل أمان حسابمك، يرسل myGov رمزا عرب رسالة نصية إىل هاتفمك يف لك مرة تقومون فهيا

بتجسيل الدخول. يعرف هذا بامس املصادقة الثنائية (طريقة إضافية لتأكيد هويتمك). مبجرد إدخال الرمز بشلك حصيح

عىل موقع myGov، ستمتكنون من الوصول إىل معلوماتمك الخشصية.

بواسطة الربناجم هذا تطوير ّمت

.Be Connected جكزء من مبادرة eSafety

http://beconnected.esafety.gov.au/topic-library/essentials/safety-first/safe-passwords
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myGov ربط اخلدمات يف

لتحقيق أقىص استفادة من حساب  myGov اخلاص بمك، ميكنمك إنشاء روابط داخل حسابمك للخدمات اليت

تستخدموهنا بانتظام. الوصول إىل مجيع خدماتمك من ماكن واحد يعين أنه يمت ختزين مجيع معلوماتمك معا.

ما عليمك سوى تجسيل الدخول إىل حساب myGov اخلاص بمك للوصول إلهيا.
ً ّ

:myGov يف ما ييل بعض األمثلة عىل اخلدمات اليت ميكن ربطها بـ

مكتب الرضائب األسرتايل  (ATO) – ميكنمك من إجراء الرضائب عرب اإلنرتنت، ومعاجلة التقيميات الرضيبية

وتليق تذكريات بأي مدفوعات أو معليات رد مستحقة.

ّ

Medicare  –.ّيحمس لمك بتقدمي مطالبة أو التحقق من املطالبات السابقة

My Aged Care  – ميكنمك من الوصول إىل جسالت الزبائن الخشصية اخلاصة بمك، وحتديث أمساء ممثيل الزبائن

والتحقق ممن لديه حق الوصول لرؤية جسالتمك.

ّ

ّ

My Health Record  – يتيح لمك رؤية تقارير املخترب، وتليق املراسالت من طبيبمك، وإدارة من ميكنه الوصول 

إىل جسالتمك الطبية والصحية، مبا يف ذلك األطباء.

Centrelink – .يتيح لمك الوصول إىل استحقاقات ومعاشات التقاعد

كيفية ربط خدمة

اتبعوا هذه اخلطوات لربط خدمة باستخدام حساب myGov اخلاص بمك:

قوموا بتجسيل الدخول إىل حساب myGov اخلاص بمك.1. 

اختاروا "اخلدمات (services)" يف القامئة العلوية. سينقلمك هذا إىل صفحة اخلدمات.2. 

حّددوا "ربط خدمة جديدة (link new service)". اختاروا اخلدمات اليت تريدون الوصول إلهيا من قامئة اخليارات.3. 

وافقوا عىل المساح لـ myGov بتخزين معلوماتمك الخشصية - من اآلمن القيام بذلك هنا.4. 

ّاتبعوا التعلميات املقدمة للخدمة اليت تربطوهنا خطوة خبطوة.5. 

استخدموا رمز الربط الذي سريسله لمك myGov للربط باخلدمة.6. 

ّ

 ّمت تطوير هذا الربناجم بواسطة 
.Be Connected جكزء من مبادرة eSafety

نصيحة: قد يطرح myGov أسئلة حول تفاعالتمك األخرية مع اخلدمة اليت تقومون بربطها. ميكن أن يتضّمن ذلك معلومات 

حول مطالبات Medicare األخرية اخلاصة بمك، عىل سبيل املثال. هذا من أجل أمانمك وحيمي معلوماتمك الخشصية.
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ّ

كيفية مسح QR ضوئيا واستخدام تطبيقات تجسيل الوصول اخلاصة

بكوفيد-19

ً

رمز  QR (االستجابة الرسيعة) هو "رمز رشييط" مربع أبيض وأسود بتصممي املصفوفة. وهو مربوط مبعلومات رمقية

ميكن "محسه ضوئيا" أو "قراءته" باستخدام هاتف ذيك.

ّ

ً

متثل إحدى طرق استخدام رموز QR يف مجع تفاصيل االتصال عند وصول األخشاص ومغادرهتم ألماكن يف املناطق

املترضرة من كوفيد-19. غالبا ما يمت عرضها عند مداخل األماكن مثل املتاجر واملطامع. يعمتد جناح تتبع جهات االتصال

لملساعدة يف إبطاء انتشار كوفيد19- عىل دقة هذه املعلومات.

ّ

ّ ً

للك والية وإقلمي رمز  QR خاص هبا مرتبط "بتطبيق" تجسيل كوفيد-19، وهو برناجم مكبيوتر مممص لالستخدام عىل

جهاز محمول.

ّ

ًمسح رموز QR ضوئيا

ًاتبعوا هذه اخلطوات ملسح رمز QR ضوئيا:

حّددوا موقع رمز QR يف املاكن عند وصولمك.1. 

ّركز الاكمريا عىل الرمز، سيظهر رابط يف اجلزء العلوي2.  افتحوا الاكمريا عىل هاتفمك وأمسكوها بالقرب من رمز  QR. عندما ت
ُمن شاشتمك. انقروا عىل الرابط. قد يطلب منمك تزنيل تطبيق تجسيل الوصول اخلاص حبكومة الوالية يف هذه املرحلة.

أدخلوا تفاصيل االتصال اخلاصة بمك. (مبجرد تزنيل تطبيق الوالية أو اإلقلمي وإدخال تفاصيلمك، سيتذكر معلوماتمك يف3ّ. 

املرة القادمة).

 .4."(check-in to this location) حّددوا "تجسيل الوصول إىل هذا املوقع

ّذكروا فتح التطبيق مرة أخرى وتجسيل اخلروج.5.  عندما تغادرون املاكن، ت

 ّمت تطوير هذا الربناجم بواسطة 
.Be Connected جكزء من مبادرة eSafety

نصيحة: ما مل حتّددوا "تجسيل الوصول"، فلن يّمت إرسال تفاصيل االتصال اخلاصة بمك إىل خدمة تجسيل الوصول. جيب عليمك 

حتديد خيار تجسيل الدخول إلمكال العملية. 



كيف حتافظون عىل أمان بياناتمك الخشصية

قوموا بإنشاء لكامت مرور قوية. جتعل لكامت املرور القوية

من الصعب عىل األخشاص اآلخرين الوصول إىل معلوماتمك

الخشصية. جيب أن تتضمن مزجيا من األحرف الكبرية

والصغرية واألرقام والرموز اخلاصة. جتنبوا استخدام لكمة مرور

واحدة عرب مواقع متعددة وتذكروا تغيري لكامت املرور بانتظام.

جيب أن تتكون لكمة مرور myGov اخلاصة بمك من سبعة

أحرف عىل األقل، مبا يف ذلك رمق واحد عىل األقل.

ً ّ

ّ

ّ ّ

ّ

تذكروا أسئلتمك الرسية. أجيبوا دامئا عىل أسئلتمك الرسية

متاما مكا فعلمت عند إنشاء حسابمك واستخدموا نفس األحرف

الكبرية واملسافات. إذا أجبمت عن أسئلتمك الرسية يف

myGov بشلك غري حصيح مخس مرات متتالية، فسيمت
حظر دخولمك إىل حسابمك ملدة ساعتني.

ً ّ

ً

ّ

ال تشاركوا معلوماتمك. لن تطلب myGov أو أي خدمة
حكومية مثل ATO أبدا معلومات خشصية أو مالية عرب

اهلاتف. ستتلقون إخطارات عرب الربيد اإللكرتوين أو الرسائل

النصية من myGov عندما تكون هناك رسائل جديدة يف

صندوق الوارد اخلاص بمك، ولكن هذه الرسائل لن تتضمن

ً

ّ

أبدا رابطا لتجسيل الدخول إىل حساب myGov اخلاص بمك.

قوموا دامئا بالوصول إىل حساب myGov اخلاص بمك عن

طريق تجسيل الدخول من املوقع اإللكرتوين.

ً ً

ً

ال تشاركوا تفاصيل تجسيل الدخول اخلاصة بمك. يقوم
حساب myGov اخلاص بمك بتخزين التفاصيل الخشصية

واملعلومات املالية احلساسة اخلاصة بمك. حافظوا عىل

خصوصية تفاصيل تجسيل الدخول اخلاصة بمك.

قوموا دامئا بتجسيل اخلروج من  حسابمك. هذا مهم

بشلك خاص إذا كنمت تقومون بالوصول إىل  myGov من

جهاز مكبيوتر عام. عندما تقومون بتجسيل اخلروج من حسابمك،

فإنمك تضمنون عدم متكن أي خشص آخر من االطالع

عىل معلوماتمك.

ً

ّ

ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع، الرجاء زيارة

موقع  Be Connected اإللكرتوين عىل

beconnected.esafety.gov.au/topic-library/
introduction-to-mygov.

خذوا الوقت الاكيف الكتشاف

Be Connected
Be Connectedهو موقع إلكرتوين شامل به موارد جمانية 

مصممة خصيصا لدمع األسرتاليني األكرب سنا لالتصال عرب اإلنرتنت

بأمان والتنقل يف العامل الرمقي بثقة. واملوقع مفيد أيًضا للعائالت

واملنمظات املجمتعية اليت ترغب يف مساعدة أعضاء املجمتع األكرب

سنا يف الوصول إىل مجيع مزايا اإلنرتنت.

ً ً ّ

ّ

ً

beconnected.esafety.gov.au

esafety.gov.au
بواسطة الربناجم هذا تطوير ّمت

.Be Connected جكزء من مبادرة eSafety

https://www.finder.com.au/
http://beconnected.esafety.gov.au/topic-library/introduction-to-mygov
http://beconnected.esafety.gov.au/topic-library/introduction-to-mygov
http://esafety.gov.au
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