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ملخص العرض التقديمي عبر اإلنترنت

التواصل مع اآلخرين

يعتبر  االتصال عبر الفيديو مع األصدقاء والعائلة

إحدى الطرق الرائعة للبقاء عىل اتصال بهم. وهو ثاني

أفضل شيء بعد الجلوس للدردشة مع شخص في

نفس الغرفة. تتيح لك منصات مكالمات الفيديو

أيضا  إمكانية إرسال رسائل مكتوبة ومشاركة

الصور مع اآلخرين.

ُ

ً

ّ ُ

ّ ُ

ً

مكبرات صوت

ميكروفون وكاميرا

كيفية إعداد المكالمات عبر الفيديو

لبدء مكالمة عبر الفيديو، ستحتاج إىل:

هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو كمبيوتر به كاميرا وميكروفون•

ومكبرات صوت. تحتوي معظم األجهزة هذه األيام عىل كل

ما تحتاج إليه ولكن يمكنك شراء ميكروفون و/أو كاميرا إذا
كان جهازك ال يحتوي عىل هذه األشياء.

برنامج أو تطبيق مكالمات الفيديو إلجراء المكالمات عبر•

Facebook Messenger أو WhatsApp الفيديو مثل 
. يمكن تنزيل هذه التطبيقاتSkype أو FaceTimeأو 

مجانا،  ولكنك ستحتاج إىل بيانات الخلوي أو شبكة

 Wi-Fi.الستخدامها

اتصال باإلنترنت. إذا كنت تستخدم هاتفك الذكي إلجراء•

مكالمة فيديو، فمن األفضل إجراء المكالمات أثناء

 حتى ال تضطر إىل استخدامWi-Fi االتصال بشبكة 
بيانات الخلوي.
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 WhatsAppتطبيق
WhatsApp هو تطبيق يتيح لك إجراء مكالمات صوتية وعبر الفيديو، باإلضافة إىل إرسال الصور وأفالم الفيديو إىل مستخدمي 
WhatsApp اآلخرين. كما يمكنك أيضاً إرسال الرسائل أو الدردشة مع األفراد أو المجموعات. الستخدام تطبيق  WhatsApp

ستحتاج إىل إنشاء حساب. هو تطبيق يسهل استخدامه ويحتوي عىل التشفير من المصدر إىل الوجهة. هذا يعني أن رسائلك 

مجاناً، ولكنك تحتاج WhatsApp ستبقى سرية بحيث لن يراها أحد سواك أنت والمستلم )المستلمون(. يمكنك تنزيل تطبيق 

إلجراء المكالمات واستقبالها. Wi-Fi إىل بيانات الخلوي أو االتصال بشبكة 

كيفية إنشاء حساب

. يمكنك تنزيل التطبيق عىل Google Play storeومتجر  Apple App store  من متجرWhatsAppيمكنك تنزيل تطبيق 
الكمبيوتر المكتبي أو الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الذكي. 

  )a( انتقل إىل متجرGoogle Play Store أو  Apple App Store

في حقل البحث.WhatsApp واكتب 

)b( ( انقر فوق زر "التثبيت  Install( أو "الحصول ")Get ")

لتثبيت التطبيق.

  )c( بمجرد تنزيل التطبيق، سيسألك سلسلة من األسئلة إلعداده

ّكما يتطلب منك تقديم رقم هاتفك واسمك. 

  )d( اسمح لتطبيقWhatsApp بالوصول إىل جهات االتصال 

 عىل جهازك. سيؤدي هذا تلقائيا إىل نقل جهات االتصال 

.WhatsAppفي هاتفك إىل تطبيق 

ً

  )e(  اسمح لتطبيق WhatsApp بالوصول إىل صورك. يسمح

لك هذا بمشاركة الصور مع عائلتك وأصدقائك، وحفظ الصور 

التي يرسلونها إليك.

Install

GETb

b

a
a

Your Name Your Named e
Australia

+61 Your phone number

c

سيرسل لك تطبيق WhatsApp رسالة إىل هاتفك للتحقق من رقم هاتفك ورمز البلد.
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كيفية إنشاء مجموعات

 إنشاء مجموعات مختلفة للدردشة معها ومراسلتها. يمكنك إنشاء أكبر عدد ممكن من المجموعات التي WhatsAppيتيح لك 

ّتريدها، للعائلة واألصدقاء والجيران أو حتى مجموعة لمشاهدة برنامجك التلفزيوني المفضل معها.  ُ

 في أسفل الشاشة، ثم انقر عىل رابط "مجموعة جديدة (" Chatsمن السهل إنشاء مجموعة. انقر عىل رمز "الدردشات )

 ")New Group(.في أعىل يمين الشاشة 

Friends group

Family group 

Street group chat

Friends group

Family group 

Street group chat

 اآلن جهات االتصال عىل هاتفك. حدد األشخاص الذين ترغب في إضافتهم من خالل النقر عىل الدائرة WhatsAppسيعرض 

إىل جانب أسمائهم. 

ّ

(".Createبمجرد تحديد أعضاء مجموعتك، أعطي لهذه المجموعة إسما ثم انقر فوق زر "إنشاء ) ً ّ

كيفية إجراء مكالمة هاتفية 

 أنت اآلن جاهز إلجراء المكالمات! ما عليك سوى اختيار المجموعة أو الشخص الذي ترغب في االتصال به، ثم النقر فوق رمز 

 إلجراء مكالمة صوتية.  إلجراء مكالمة عبر الفيديو أو رمز الهاتف الفيديو 

كيفية ارسال رسالة 

شبيه بإرسال رسالة نصية عادية. ما عليك سوى تحديد المجموعة أو الشخص الذي ترغب WhatsApp  إن إرسال رسالة في 

 في إرسال رسالة إليه ثم كتابة رسالتك في حقل الرسالة الفارغ. يمكنك أيضا إرسال الصور ومقاطع الفيديو عن طريق النقر عىل 

 ثم تحديد الصور من معرض الصور عىل جهازك.رمز عالمة الجمع بجوار حقل الرسالة، 

ً

Facebook Messenger
Facebook Messenger هي ميزة مراسلة فورية مضمنة في Facebook يمكن استخدام .Messenger إلرسال الرسائل 

 وإجراء مكالمات عبر الفيديو ومكالمات صوتية ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو وإرسال التسجيالت الصوتية وإجراء 

محادثات جماعية. 

 Facebook Messengerكيف تفتح تطبيق
 عن طريق زيارة  Facebook. يمكنك االشتراك فيFacebook، ستحتاج إىل حساب Facebook Messengerالستخدام 

 بالنقر فوق Messenger فيمكنك فتح Facebook. إذا كان لديك حساب عىل www.facebook.comالموقع اإللكتروني 

ً Messenger أيقونة  ِ . سيفتح التطبيق ليعرض الرسائل الخاصة التي أرسلت إليك. ويمكنك أيضا Facebook في 

ّإرسال رسائل خاصة والرد عليها من هنا. 

. كما Google Play Store و متجر Apple App Storeكتطبيق مستقل من متجر Facebook Messenger يمكن تنزيل 

 أو Google Play يمكنك تنزيل التطبيق عىل الكمبيوتر المكتبي أو الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الذكي. انتقل إىل متجر 

Apple App Store" واكتب Facebook Messenger( في حقل البحث. انقر عىل زر "تثبيت "Install( أو "الحصول ")Get ")

. Facebookلتثبيت التطبيق، بعد تنزيله سيطلب منك تسجيل الدخول باستخدام تفاصيل تسجيل الدخول إىل  ُ

http://www.facebook.com
http://beconnected.esafety.gov.au/


Facebook Messenger

كيفية إنشاء مجموعات 

 إلنشاء محادثة جديدة. ثم انقر عىل "إنشاء ، انقر عىل رمز "القلم والورقة" Facebook Messengerإلنشاء مجموعة في 

(".Create a new group)مجموعة جديدة 
ّ

. حدد االشخاص الذين تريد إضافتهم إىل مجموعتك من خالل Facebook اآلن جهات االتصال عىل Messengerسيعرض 

النقر عىل الدائرة بجانب أسمائهم أو كتابة األسماء في حقل "البحث". 

ّ

(" لكتابة اسم المجموعة )مثل األصدقاء من نادي الكومبيوتر(. عند Name your groupانقر عىل خيار "تسمية مجموعتك )

(". createاالنتهاء انقر عىل زر "إنشاء ) ّ

كيفية إجراء مكالمة 

، ثم النقر Messenger. ما عليك سوى اختيار إسم الشخص من )Facebook Messenger )aمن السهل إجراء مكالمة عىل 

فوق رمز الهاتف )b( الموجود في أعىل يمين الشاشة إلجراء مكالمة صوتية، أو رمز الكاميرا )c( إلجراء مكالمة عبر الفيديو.

b c

a

 تماما إرسال الرسائل النصية. انقر فوق الفرد أو المجموعة التي ترغب في مراسلتها Messengerيشبه إرسال الرسائل في 

 إلرفاق الصور أو مقاطع الفيديو من هاتفك. ثم انقر عىل واكتب النص في حقل الرسالة الفارغ. يمكنك اختيار رمز الصورة 

 إلرسال رسالتك. رمز الطائرة الورقية 
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FaceTime
FaceTime هو خدمة إلجراء المكالمات الصوتية وعبر الفيديو من Apple مثل . WhatsApp هو يستخدم االتصال عبر شبكة

Wi-Fi أو بيانات الخلوي بدال من خطوط الهاتف التقليدية. ولكن، عىل عكس WhatsApp ال يمكنك استخدامه إال من جهاز ،

Apple( آخر Apple لالتصال بجهاز iPhone و iPad أو  Macbook أو كمبيوترiMac المكتبي أو ساعة Apple يأتي تطبيق .)

FaceTime مدمجا مع جهاز Apple .لذلك ال تحتاج إىل تثبيته 

ً

ً

 FaceTimeإعداد
ألن التطبيق مدمج بالفعل في الجهاز. iPad  أو جهاز Apple عىل هاتف  FaceTimeال تحتاج إىل إعداد

المكتبي، فستحتاج إىل إدخال عنوان البريد اإللكتروني وكلمة iMac  أو كمبيوتر Macbookعىل FaceTime إذا كنت تستخدم 

.Mac من جهاز  FaceTime، ثم تسجيل الدخول. ستتمكن بعد ذلك من استخدامApple IDالمرور الخاصين بـ  ّ

 

ّ

كيفية إجراء مكالمة

، ما عليك سوى تحديد FaceTimeإلجراء مكالمة عبر 

 الشخص الذي ترغب في االتصال به من جهات االتصال 

 من خالل النقر عىل FaceTimeعىل جهازك، ثم تحديد خيار 

.FaceTimeرمز كاميرا الفيديو إلجراء مكالمة 

مالحظة: من المهم أن تتذكر أنه ال يمكنك استخدام 

WhatsAppو  Facebook Messengerو FaceTime

لإلتصال برقم الطوارئ ثالثة أصفار

http://beconnected.esafety.gov.au/


beconnected.esafety.gov.au

استمتع بمكالمات الفيديو 

 هناك العديد من الطرق الممتعة والمبتكرة الستخدام مكالمات الفيديو للتواصل مع اآلخرين. إليك بعض األمثلة:

ًتمشى في نفس الوقت مع صديق موجود في مكان مختلف عنك وشاهدا معا ما يراه اآلخر.•  ّ

ّنظم المواعيد لتناول الغداء أو احتساء القهوة بشكل افتراضي مع األصدقاء.• 

ّتواصل مع مقدمي الرعاية أو المهنيين الطبيين. • 

قم بإنشاء نادي لقراءة الكتب عبر اإلنترنت .• 

إلعب ألعاب األلغاز أو الجاسوسية مع العائلة أو األصدقاء.•  

إقرأ قصة قبل النوم ألحفادك. • 

أطهوا وجبة "معاً" في منازل منفصلة.• 

شاهد برنامجاً تلفزيونياً أو فيلماً مع األصدقاء.• 

 

خ ذ وقتك في استكشاف 

Be Connected
Be Connected  هو موقع شامل يحتوي عىل موارد

مجانية مصممة خصيصا لدعم األستراليين المسنين 

لالتصال عبر اإلنترنت بأمان والتنقل في العالم الرقمي 

بثقة. هذا الموقع مفيد أيضا للعائالت والمنظمات 

المجتمعية التي ترغب في مساعدة أعضاء المجتمع 

األكبر سنا عىل الوصول إىل جميع مزايا اإلنترنت.

ّ ُ ً

ّ

ً

ً

beconnected.esafety.gov.auيرجى زيارة  ُ

.Be Connectedكجزء من مبادرة  eSafety تم تطوير هذا البرنامج بواسطة

http://beconnected.esafety.gov.au
http://beconnected.esafety.gov.au/
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