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الرسائل  واخلصوصية  جهاز   Android اللويح :

استخدام  ضوابط  عدم  اإلزعاج  محلاية  خصوصيتك .

مق  بإيقاف  جهازك  اللويح  عن  مقاطعتك  باإلشعارات  والتنبهيات  األخرى  أثناء  قيامك  بيشء  آخر،  مثل  مشاهدة  فيمل  أو  
القراءة  أو  االسمتاع  إىل  راديو  عرب  اإلنرتنت .

ما  الذي  سوف  حتتاجه 
قبل  بدء  الدورة،  حتقق  من  أن  هاتف    Android اخلاص  بك  مت  حشنه  وتشغيله  ويعرض  الشاشة  الرئيسية .

جيب  أن  يكون  برناجم  تشغيل  جهازك  اللويح  حمدثًا .

تذكر،  هناك  العديد  من  العالمات  التجارية  املختلفة  جلهاز   Android اللويح،  ولكها  تفعل  األشياء  بشلك  خمتلف  قليال .

وقد  تبدو  بعض  الشاشات  عىل  جهازك  اللويح  خمتلفة  قليال  عن  تلك  املوجودة  عىل  ورقة  النصاحئ  هذه،  ولكن  ال  يزال  

بإماكنك  املتابعة .

ً

ً

استخدام  عدم  اإلزعاج 

ً

إذا  مقت  بتشغيل  مزية  عدم  اإلزعاج،   ميكن  ملزية   عدم  االزعاج  إيقاف  جهازك  اللويح  مؤقتًا  من  تليق  اإلشعارات .

فلن  خيربك  جهازك  اللويح  بالرسائل  النصية  ورسائل  الربيد  اإللكرتوين  واملاكملات  حىت  تقوم  بإيقاف  تشغيلها   

مرة  أخرى .

لتشغيل  عدم  اإلزعاج،  أنقر  أوال  فوق  زر  الصفحة  الرئيسية  للرجوع  للشاشة  الرئيسية .

1 .  احسب  ألعىل  من  أسفل  الشاشة  إلظهار  شاشة   التطبيقات .
احبث  عن  رمز  تطبيق  اإلعدادات  وأنقر  هيلع .

2 .  احبث  عن  اإلشعارات  وأنقر  فوقها  إلجياد  خيار  عدم  اإلزعاج .
3 .  أنقر  فوق  املفتاح  حبيث  يتغري  لونه  وينتقل  إىل  الميني .

يتيح  لك  تطبيق  اإلعدادات  التحمك   

يف  من  يتصل  بك  ومىت 
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إيقاف  تشغيل  عدم  أإلزعاج 

جهازك  اللويح  جاهز  لتليق  الرسائل   أنقر  عىل  املفتاح جبوار  عدم  اإلزعاج  حبيث  يصبح  أبيض  ويتحرك إىل  اليسار .
والتنبهيات مرة  أخرى .

إعداد  جدول  زمين  لعدم  اإلزعاج 

ميكن  أن  يكون  استخدام  اجلدول  الزمين  مناسبًا  جدًا،  ألنه  يعين  أنه  ليس  عليك  تذكر  تشغيل  مزية  عدم  اإلزعاج  

يف  األوقات  اليت  تريدها  من  اليوم .

1 .  أنقر  عىل  لكامت  عدم  اإلزعاج .
أنقر  عىل  لكامت  تشغيل  مكا  هو  جمدول . 2 .  ستظهر  قامئة  باخليارات .

أنقر  عىل  املفتاح  املمسى إيقاف . 3 .  إلعداد  جدولنا  الزمين،  حنتاج   أوال إىل  تشغيل  هذه  املزية .
ينتقل  إىل  الميني  ويصبح  أزرق .

لن  يعرض  جهازك  اللويح  أي  إشعارات  أو  تذكريات  أو  رسائل  

إذا  اكن  جهازك  اللويح  من   حىت  توقف  تشغيل  عدم  اإلزعاج .

النوع  الذي  ميكنه  استخدام  بطاقة   SIM وبيانات  املوبايل،  فلن  

يمتكن  أيضًا  من  استقبال  املاكملات .

عند  تشغيل  هذه  املزية  ألول  مرة،   4 .  يظهر  مربع  يعرض  احلروف  أليام  األسبوع  والوقت  احملدد .
وهذا   يمت  وضع  دائرة  حول  لك  يوم  ويمت  عرض  نطاق  زمين  مضن  تعيني  اجلدول  الزمين .

يعين  مزية  عدم  اإلزعاج  سيمت  تشغيلها  وإيقافها  يف  الوقت  احملدد  لك  يوم  من  أيام  األسبوع .

5 .  إذا  كنت  ال  تريد  عدم  اإلزعاج  يف  يوم  معني،  ميكنك  النقر  عىل  حرف  اليوم  إلزالته  من  اجلدول .
ينبثق  مربع  لتعيني  الوقت  للجدول  الزمين . 6 .  أنقر  عىل  لكامت  تعيني  اجلدول  الزمين .

ً
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حتديد  وقت  اجلدول 

مكثال،  نريد  أن  نكون  قادرين  عىل  مشاهدة  براجمنا  التلفزيونية  املفضلة  من  الساعة   6  مساء حىت   9  مساء أيام  

سنحدد  عدم  اإلزعاج  لتأيت  تلقائيًا  للك  من  تلك  األمسيات . األربعاء  وامخليس  وامجلعة .

ًً

1 .  يف  املربع  املنبثق،  جيب  أن  تكون  لكمة  بدء  باللون  األزرق  يف  األعىل .
أنقر  فوق  بدء  إذا  مل  تكن  باللون  األزرق .

2 .  مرر  الساعات  من   10 عودة  إىل  6. 
يتغري  الوقت   3 .  انقر  عىل  اللكمة  الرمادية  إهناء  يف  أعىل  املربع  املنبثق .

إلظهار   7 صباحًا .

4ً .  مرر  الساعات  من   7 إىل  9. مث  مرر  للتغيري  من  صباحًا  إىل  مساء .
ميكنك  ختصيص  بعض  الوقت   

اهلادئ  من  خالل  إعداد  جدول  عدم   

اإلزعاج  عىل  جهازك  اللويح 

5 .  أنقر  فوق  بدء  مرة  أخرى  للتحقق  مرة  ثانية  من  أن  مزية  عدم  اإلزعاج  
سيمت  تشغيلها  يف  الساعة   6 مساء،  مث  أنقر  فوق  إهناء  للتحقق  من  

إيقاف  تشغيلها  يف  الساعة   9 مساء .

6 .  عندما  تكون  راضيًا  عن  اإلعدادات،  انقر  فوق  مت،  وسيختيف  املربع .
جيب  أن يظهر   6  مساء إىل   9 مساء . اآلن  حتت  عنوان  حتديد  اجلدول  الزمين ,

ً

ً

ًًُ

حتديد  أيام  اجلدول  

اآلن،  دعنا  نتأكد  من  مزية  عدم  اإلزعاج  تشتغل  فقط  يف  أمسيات  األربعاء  وامخليس  وامجلعة .

1 .  حتت   األيام،  انقر  عىل  أحرف  أيام  األحد  واالثنني  والثالثاء،  مث  احلرف  الهنايئ  س  ليوم  السبت .
هذه  األيام  متوقفة  اآلن  ومل  يعد  هناك  دائرة  حوهلا .

2 .  فقط  األحرف  اخلاصة  باألربعاء  وامخليس  وامجلعة  علهيا  دوائر  اآلن،  لذا  مزية   عدم  اإلزعاج  
ستشتغل  يف  تلك  األيام .

حتقق  مرة  أخرى  من  اجلدول  الزمين  اخلاص  بك 

أنقر  فوق  هسم  الرجوع  يف  أعىل  الشاشة،  للعودة  إىل  شاشة  خيارات  عدم  اإلزعاج .

مضن   تشغيل  مكا  هو  جمدول،  جيب  أن  يكون  املفتاح  باللون  األزرق  إلظهار  أنه  قيد  التشغيل .

إذا  مل  يكن  باللون  األزرق،  فانقر  عىل  املفتاح  لتشغيله .

جيب  أن  تكون  قادرًا  أيضًا  عىل  مشاهدة  ملخص  صغري  يؤكد :

ًًاألربعاء  وامخليس  وامجلعة  والساعة   6  مساء حىت   9 مساء .



beconnected.esafety.gov.au4 

جهاز Android اللويح: الرسائل واخلصوصية

يعمل  إعداد عدم اإلزعاج جلهازك اللويح  

عىل  إيقاف  االنقطاعات  من  الرسائل  

واإلشعارات  ورسائل  الربيد  اإللكرتوين 

إعداد  استثناءات  عدم  اإلزعاج 

ال  يزال  بإماكنك  اختيار  تليق  بعض  الرسائل  أو  التذكريات  املهمة  أثناء  تشغيل  عدم  اإلزعاج .

وإلعداد  هذا،  جيب  أن  يظل  جهازك  اللويح  يعرض  شاشة  عدم  اإلزعاج .

1 .  أنقر  فوق  المساح  لالستثناءات  لملتابعة .
2 .  من  املستحسن  تشغيل  التنبهيات  حبيث  ال  يزال  بإماكنك  تليق  أي  

انقر  عىل  املفتاح  جبوار  التنبهيات   تنبهيات  مهمة  قد  مقت  بتعييهنا .

سينتقل  املفتاح  إىل  الميني  ويصبح  أزرق . لتشغيل  هذه  املزية .

3 .  إذا  كنت  ختطط  الستخدام  جهازك  اللويح  ملشاهدة  فيمل  أو  االسمتاع  
ويتيح  لك  ذلك  مساع   إىل  عرض،  فستحتاج  إىل  تشغيل  الوسائط .

انقر  عىل  املفتاح  جبوار   الصوت  أثناء  تشغيل  وضع  عدم  اإلزعاج .

الوسائط  جلعلها  زرقاء  وتشغيل  هذه  املزية .

إعداد  االستثناءات  لملاكملات 

إذا  رأيت  خيارًا  يشري  إىل   املاكملات  الواردة،  فميكن  جلهازك  اللويح  
أن  يأخذ  بطاقة    SIM الستخدام  بيانات  هاتفك  املوبايل .

ميكنك  استكشاف  هذا  اخليار  الحقًا .

إعداد  االستثناءات  للرسائل 

تتيح  لك  الرسائل  الواردة   اسمترار  تليق  الرسائل  من  أخشاص  معينني  بيمنا  تكون  مزية  عدم  اإلزعاج  نشطة .

من  املفيد  المساح  لألصدقاء  أو  أفراد  العائلة  بالتواصل  معك  يف  حاالت  الطوارئ .

سنحمس  باستالم  الرسائل  من   1 .  أنقر  فوق   الرسائل  الواردة  وستنبثق  قامئة  باخليارات .
ستظل  تتلىق  رسائل  من  أي  خشص  مت  وضع  عالمة   جهات  االتصال  املفضلة  فقط  .

هيلع  مكفضل  يف  تطبيق  جهات  االتصال  جبهازك  اللويح .

2 .  أنقر  فوق   جهات  االتصال  املفضلة  فقط  وستختيف  النافذة  املنبثقة  للخيارات .
جهات  االتصال  املفضلة  فقط  مكتوبة  حتت  الرسائل  الواردة .
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إعداد  االستثناءات  للتنبهيات 

ميكن  أن  يكون  تكرار  املتصلني  مفيدًا  إذا  اكن  جهازك  اللويح  ميكنه  تليق  ماكملات  هاتفية،  ولكننا  سنرتك  املزية  

هذه  مواعيد  أحداث  مهمة،  مثل  موعد  إختصايص  العالج  الطبييع . متوقفة  وننتقل  إىل  تنبهيات  األحداث/املهام .

انقر  عىل  املفتاح  جبوار  األحدات/املهام  لتشغيله .

إعداد  االستثناءات  للتذكريات 

التذكريات   يه  تلك  األشياء  اليت  جيب  أن  تتذكر  القيام  هبا،  مثل  تناول  الدواء  أو  وضع  حاوية  إعادة  

التدوير  يف  اخلارج .

أنقر  املفتاح  جبوار  التذكريات  لتشغيلها .

معلومات  شاشة  القفل  لألجهزة  اللوحية  املفقودة 

حيتوي  جهاز    Android اللويح  عىل  مزية  مفيدة  ملساعدة  خشص  ما  يف  إعادة  جهازك  اللويح  إليك  إذا  تركته  

خلفك  يف  ماكن  ما .

إلعدادها :

مث  مق  بالمترير  ألسفل  القامئة   1 .  أنقر  فوق  هسم  الرجوع  يف  أعىل  يسار  الشاشة  للعودة  إىل  قامئة  اإلعدادات .
حىت  جتد  قفل  الشاشة  وأنقر  هيلع .

سينبثق  مربع،  مع  لوحة  املفاتيح . 2 .  مق  بالمترير  لألسفل  إلجياد  معلومات  جهات  االتصال  وأنقر  علهيا .
هذه  يه  الرسالة  اليت  ستظهر  عىل  شاشة  القفل  ملساعدة  اآلخرين  عىل  إعادة   3 .  اكتب  رسالة  قصرية  هنا .

مق  بتضمني  رمقًا  ميكن  لخشص  ما  االتصال  به  إلعالمك  بأنه  قد  عرث   جهازك  اللويح  إذا  تركته  يف  ماكن  ما .

عىل  جهازك  اللويح .

4 .  عندما  تكون  راضيًا  عن  الرسالة،  انقر  فوق  مت .
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التحقق  من  رسالة  شاشة  القفل 

أقفل  جهازك  اللويح  بالضغط  عىل  زر  التشغيل  عىل  اجلانب  حىت  يمت  إيقاف  تشغيل  الشاشة .

اآلن  إضغط  عىل  زر  التشغيل  مرة  أخرى  لتنشيط  جهازك  اللويح  وإظهار  شاشة  القفل .

ستظهر  رسالتك  ورمق  االتصال  اخلاص  بك  حتت  الساعة .

جيب  أن  تعرض  رسالة  شاشة  القفل  رمق  مزنلك  أو  رمق   

هاتف  موبايل  أحد  أصدقائك،  بدال  من  رمق  هاتف  املوبايل  

اخلاص  بك .

ً




