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هاتف  Android: االسمتاع  إىل  البوداكست 

استخدام  هاتفك  لالسمتاع  إىل  براجم  الراديو  املفضلة  إليك  واملزيد !

باستخدام  تطبيق  جماين  مثل   ABC Listen،  ميكنك  استخدام  هاتفك  لالسمتاع  إىل  لك براجم  

الراديو املفضلة  إليك،  إما مبارشة  عىل  اهلواء،  أو  الحقًا  عندما  يناسبك  عرب  بوداكست .

ما  الذي  سوف  حتتاجه 
قبل  بدء  الدورة،  حتقق  من  أن  هاتف    Android اخلاص  بك  مت  حشنه،  

جيب  أن  يكون  برناجم  تشغيل  هاتفك  حمدثًا،   وتشغيله  ويعرض  الشاشة   الرئيسية .

وجيب  أن  يكون  هاتفك  متصال  بشبكة   Wi-Fi املزنلية  واإلنرتنت .

تذكر،  هناك  العديد  من  العالمات  التجارية  املختلفة  هلاتف   Android،  ولكها  تفعل  األشياء  

وقد  تبدو  بعض  الشاشات  عىل  هاتفك  خمتلفة  قليال  عن  تلك  املوجودة    بشلك  خمتلف  قليال .

عىل  ورقة  النصاحئ  هذه،  ولكن  ال  يزال  بإماكنك  املتابعة .

استخدام  تطبيق  لالسمتاع  إىل  الراديو 

ميكنك  االسمتاع  إىل  براجم  الراديو  املفضلة  إليك  عىل  هاتفك  باستخدام  أحد  

وميكنك  االسمتاع  إىل  الراديو  املبارش  عرب  اإلنرتنت  من  التطبيق،    التطبيقات .

أو  تزنيل  براجم  الراديو  عىل  هاتفك  لالسمتاع  إلهيا  الحقًا .

هناك  الكثري  من  التطبيقات  املختلفة  لالختيار  من  بيهنا،  ويف  هذه  الدورة،  

سنستخدم  تطبيق   ABC Listen املجاين .

ً

ًً

ميكن  تزنيل  تطبيقات  البوداكست  مثل   

 Google Play  من  متجر ABC Listen ABC Listen   تثبيت  تطبيق

. Google Play Store  للحصول  عىل  التطبيق  عىل  هاتفك،  ميكنك  تزنيله  من

1 .  احسب  ألعىل  من  أسفل  الشاشة   الرئيسية  إلظهار  شاشة  التطبيقات،  مث  احبث  عن  رمز  
 Play Store وأنقر  هيلع .

استخدم  لوحة  املفاتيح   2 .  أنقر  فوق   رشيط  البحث  يف  أعىل  الشاشة  إلظهار  لوحة  املفاتيح .
. ABC Listen  لكتابة

يعرض   Play Store بعض   نتاجئ  البحث . 3 .  أنقر  عىل  مفتاح  العدسة  املكربة  للبحث .
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أنقر  فوقها  لفتح  صفحة   Play Store اخلاصة  هبا . 4 .  ستكون   ABC Listen يف  أعىل  القامئة .
سوف  يقوم  هاتفك  بتزنيل  تطبيق   ABC Listen وإعداده  لك،  لك  ذلك   5 .  أنقر  فوق  زر  التثبيت  األخرض .

يف  اخللفية .

.Play Store   6 .  أنقر  فوق  زر  الشاشة  الرئيسية  إلغالق

ABC Listen   فتح  تطبيق

احسب  ألعىل  من  أسفل  الشاشة  الرئيسية  إلظهار  شاشة  التطبيقات،  واحبث  عن  رمز  ABC Listen،  مث  أنقر  

هيلع  لتشغيل  تطبيق  ABC Listen. ستظهر  شاشة   ABC Listen الرئيسية .

كيفية  االسمتاع  للراديو  املبارش 
ميكنك  المترير  إىل  اليسار لرؤية املزيد   يف  األعىل،  حتت   Live Now توجد  حمطات  راديو  ميكنك  االسمتاع  إلهيا .
ُيعرف  االسمتاع  إىل  الراديو  املبارش  بالبث  املبارش  وسيستخدم  بيانات   من  احملطات  والنقر  عىل  حمطة  لالسمتاع .

املوبايل  إذا  كنت  تسمتع  إىل  الراديو  أثناء  وجودك  يف  اخلارج .

كيفية  االسمتاع  إىل  البث  اإلذايع (بوداكست )
إهنا  طريقة   البث  اإلذايع  هو  حلقة  مجسلة  من  برناجم  إذايع،  ميكنك  تزنيلها  عىل  هاتفك  وتشغيلها  يف  أي  وقت .

مفيدة  حقًا  للحاق  باحللقات  اليت  فاتتك  يف  األسبوع .

ميكنك  مشاهدة  بعض   يف  تطبيق  ABC Listen،  يمت  العثور  عىل  ملفات  بوداكست  عىل  الشاشة  الرئيسية .
مرر  ألسفل  لرؤية  املزيد  من  ملفات  البوداكست،   االقرتاحات،  وميكنك  المترير  للميني  واليسار  ملشاهدة  املزيد .

مرتبة  حسب  الفئة .

وهذا  ما  يمسى  بالبث  وسيسهتلك  بيانات  هاتفك  املوبايل  سنخربك   ما  عليك  سوى  النقر  عىل  حلقة  لبدء  تشغيلها .
الحقًا  يف  هذا  الدليل  بكيفية  تزنيل  ملفات  بوداكست  حلفظ  بيانات  املوبايل .

استخدام  خيار  التصفح 

ويؤدي  ذلك إىل  فتح  مزية    يف اجلزء  السفيل  األمين  من  الشاشة،  احبث  عن  رمز العدسة  املكربة  وأنقر هيلع .
التصفح  حيث  ميكنك  البحث  عن  أي  بوداكست تريده .

أنقر  فوق  موضوع  ما  ملشاهدة   ميكنك  العثور  عىل  بوداكست  هيمك  باستخدام  قامئة  الرباجم  حسب  املوضوع .

مجيع  ملفات  البوداكست  اخلاصة  به  أو  أنقر  فوق  اكفة  الرباجم  من   A إىل   Z للحصول  عىل  قامئة  اكملة .
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البحث  عن  برناجمك  املفضل 

سنستخدم  رشيط  البحث  يف  أعىل  الشاشة  للعثور  عىل  البوداكست  لربناجمنا  املفضل،  التقرير  اليحص .

يظهر  الربناجم   1 .  أنقر  يف   رشيط  البحث  إلظهار  لوحة  مفاتيح  اهلاتف  واكتب  التقرير  اليحص .
كنتيجة  البحث .

مرر  ألسفل  لالطالع  عىل  قامئة  ملفات   2 .  انقر  يف  أي  ماكن  يف  الربناجم  لفتحه  عىل  شاشة  جديدة .
البوداكست  املتاحة .

تذكر،  هذا  يمسى   البث . 3 .  اسمتع  إىل  أي  بوداكست   مبارشة من  هذه  القامئة  من  خالل  النقر  هيلع .
إذا  مل  تكن  متصال  بشبكة   Wi-Fi املزنلية،  فسيستخدم  بعضًا  من  خمصصات  بيانات  املوبايل  اخلاصة  

بك .

ً

ً

عند  بث  بوداكست  أو  حمطة  راديو  باستخدام  خمصصات  

بيانات  هاتفك  املوبايل،  تذكر  أن  تتوقف  عن  التشغيل  عند  

ميكن  للتطبيقات  االسمترار  يف  العمل   االنهتاء  من  االسمتاع .

يف  اخللفية  واستخدام  بياناتك  دون  أن  تدرك !

تزنيل  ملفات  البوداكست  

سيؤدي  تزنيل  ملف  بوداكست  إىل  حفظها  عىل  هاتفك،  حىت  تمتكن  من  االسمتاع  إلهيا  الحقًا،   

أو  عندما  تكون  باخلارج،  دون  استخدام  خمصصات  بيانات  املوبايل  اخلاصة  بك . 
: ABC Listen  لتزنيل  بوداكست  من  تطبيق

1 .  انقر  عىل  النقاط  العمودية  الثالث  املوجودة  عىل  ميني  تارخي  البوداكست  لفتح   
قامئة  اخليارات .

2 .  أنقر  عىل  تزنيل .
3 .  قد  يطلب  منك  اهلاتف  منح  اإلذن  إىل    ABC Listen للوصول  إىل  امللفات .

من  اآلمن  النقر  فوق  المساح  ألن  هذا  سيحمس  للتطبيق  بالعمل  بشلك  حصيح .

عند  االنهتاء،  ستظهر  عالمة  حص  صغرية    4 .  سيمت  تزنيل  البوداكست  عىل  هاتفك .
بالقرب  من  امس  احللقة .



beconnected.esafety.gov.au4 

هاتف Android: االسمتاع إىل البوداكست

التحقق  من  أنه  مت  تزنيل  البوداكست 

للتحقق  من  البوداكست  اخلاص  بك،  انقر  أوال  عىل  زر   الرجوع  يف  أسفل  ميني  الشاشة  للعودة  إىل  شاشة  

سرتى  بعض  اخليارات  يف  األسفل . التصفح .

1 .  أنقر  فوق  مكتبيت،  وعىل  الشاشة  التالية،  انقر  فوق  التزنيالت .
2 .  سرتى  قامئة  مبلفات  البوداكست  اليت  مت  تزنيلها  حىت  اآلن .

إليقاف  التشغيل  ،    3 .  انقر  عىل  البوداكست  الذي  اخرتته  وسيبدأ  تشغيله  تلقائيًا .
انقر  عىل  زر  اإليقاف  املؤقت  الكبري  يف  أسفل  الشاشة .

انقر  لبدء  التشغيل  مرة  أخرى . 4 .  يتحول  زر  اإليقاف  املؤقت  إىل  زر  تشغيل .

ضوابط  بوداكست  املفيدة 

يوجد  عىل  جانيب  زر   التشغيل/اإليقاف  املؤقت  الكبري  بعض  الضوابط  املفيدة  األخرى،  

لذا  فلنلق  نظرة  علهيا  اآلن .

1 .  يعيدك  الرمز  األول  الذي  حيتوي  عىل   15 داخل  هسم  الرجوع   15 ثانية،  لملدة  اليت  مل  
تسمتع  فهيا  ملا  قيل  للتو !

2 .  يتيح  لك  الرمز  الذي  حيتوي  عىل   90 داخل  هسم  األمام  ختيط   90 ثانية  لألمام .
يتيح  لك  هذا  حتديد  وقت  إليقاف  تشغيل   .  Sleep Timer  3 .  الرمز  األخري  هو  مزية

البوداكست،  وهو  أمر  رائع  إذا  كنت  تسمتع  إىل  البوداكست  أثناء  النوم !

مث  أنقر  عىل  هسم   4 .  أنقر  عىل   Sleep Timer اآلن،  مث  أنقر  عىل  إهناء  الربناجم  احلايل .
الرجوع  للعودة  إىل  البوداكست .

ً

15

90 
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االشرتاك  يف  البوداكست 

إذا  كنت  قد  اسمتتعت  ببوداكست،  ميكنك  االشرتاك  لالسمتاع  إىل  لك  حلقة  متاحة،  وتليق  احللقات  اجلديدة  
تلقائيًا  عند  إصدارها .

1 .  مع  اسمترار  فتح  البوداكست،  انقر  عىل  النقاط  العمودية  الثالث  بالقرب  من  الركن  األمين  السفيل .
2 .  من  قامئة  اخليارات  اليت  تظهر،  انقر  فوق  االشرتاك  يف  هذا  الربناجم .

3 .  يظهر  خيار  تزنيل  حلقات  البوداكست  اجلديدة  تلقائيًا  باستخدام  Wi-Fi. هذه  مزية  مفيدة  تساعد  
عىل  حفظ  بيانات  هاتفك  املوبايل،  لذا  أنقر  عىل  متكني  التزنيل  التلقايئ  لتشغيلها  والعودة  إىل  

البوداكست  اخلاص  بك .

4 .  لقد  اشرتكت  اآلن  يف  بوداكست .

حتقق  من  اشرتااكت  البوداكست  اخلاصة  بك 

للتحقق  من  الرباجم  اليت  اشرتكت  فهيا :

1 .  انقر  عىل  الهسم  الذي  يشري  ألسفل  أعىل  يسار  الشاشة،  مث  انقر  عىل  هسم  الرجوع  مرة  أخرى .

2 .  تظهر  شاشة  مكتبيت،  وسرتى  التقرير  اليحص  يف  قامئة  الرباجم  اليت  مت  اإلشرتاك  هبا .
اآلن  ،  لكام  زرت  تطبيق  ABC Listen،  ستظهر  مجيع  ملفات  البوداكست  اليت  مت  تزنيلها  تلقائيًا  يف  

مكتبيت،  جاهزة  للتشغيل .

حذف  ملفات  البوداكست  القدمية  تلقائيًا 

سيؤدي  ذلك  إىل  توفري  مساحة  عىل   ميكن  هلاتفك  حذف  ملفات  البوداكست  تلقائيًا  بعد  االسمتاع  إلهيا .

هاتفك  للحلقات  اجلديدة .

1 .  من  شاشة  مكتبيت  أنقر  عىل  رمز  اإلعدادات  أعىل  ميني  الشاشة .
2 .  عىل  شاشة  اإلعدادات،  أنقر  عىل  التزنيالت  لفتح  شاشة  إعدادات  التزنيل .
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ينتقل  املفتاح  إىل  الميني  ويتغري  لونه . 3 .  أنقر  عىل  إعدادحذف   24 ساعة  بعد  االسمتاع .
4 .  لالنهتاء،  انقر  عىل   الشاشة  الرئيسية  إلغالق  تطبيق   ABC Listen والعودة  إىل  

الشاشة  الرئيسية .

 Android   جيب  أن  يمت  احلصول  عىل  تطبيقات  جلهاز

Google Play   اخلاص  بك  فقط  من  متجر

البقاء  آمنني  مع  تطبيقات  البوداكست 
تطبيقات  البوداكست  ممتعة،  ولكن  من  املهم  أن  تتأكد  من  أهنا  آمنة  أيضًا  وأن  معلوماتك  الخشصية   

وجهازك  محميان.

 .(Apple ألجهزة) App Store  أو (Android  ألجهزة) Play Store  استخدم  فقط  التطبيقات  من •  

 • حتتوي  ملفات  بوداكست  عىل  صوت  وصور،  وعندما  تطلب  تطبيقات  بوداكست  الوصول  إىل  الوسائط  
والصور  وامللفات،  فإهنا  حتتاج  إىل  إذن  حلفظ  الصوت  والصور  عىل  هاتفك  أو  جهازك  اللويح . 

 يعد ذلك  رضوريًا  إذا  كنت  ترغب  يف  تزنيل  ملف  بوداكست  عىل  هاتفك  أو  جهازك  اللويح،   

مفن  اآلمن  القيام  بذلك.

 • إذا  طلب  تطبيق  بوداكست  احلصول  عىل  إذن  للقيام  بيشء  غريب،  مثل  إجراء  ماكملات  هاتفية،   
فال  تعطيه  هذا  اإلذن.

 • ال  تستخدم  أبدا  شبكة   Wi-Fi العامة  إلدخال  التفاصيل  الخشصية  أو  لكامت  املرور  يف  تطبيق .
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