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البحث عن السفر عرب اإلنرتنت

تعرفوا عىل كيفية استخدام اإلنرتنت للحصول عىل مصدر إهلام للسفر والبحث عن عطلتمك 

الرائعة القادمة. 

ّ

كيف ميكن أن يساعد اإلنرتنت

ميكنمك استخدام اإلنرتنت يف مجيع جوانب السفر تقريبا، من البحث إىل احلجز، 

وحىت بالنسبة للتذاكر اإللكرتونية وجوازات السفر. ميكنمك:

ً

 استخدام املواقع اإللكرتونية مثل  YouTube للبحث عن مقاطع فيديو • 
للوجهات واألنشطة

 •Google Earth زيارة املجموعة الضخمة من اجلوالت االفرتاضية يف

 • ،TripAdvisor أو Lonely Planet  استخدام مواقع السفر مثل

ملساعدتمك يف العثور عىل الوجهة املثالية أو اجلوالت السياحية والفعاليات 

إنشاء حسابا جمانيا عىل أحد مواقع السفر ملراجعة رحالتمك السابقة ونرش • 

صورة وتصنيف جتربتمك من مخس جنوم.

عادة ما تبيع املواقع اإللكرتونية اليت تقدم حسابات جمانية 
بياناتمك الخشصية لملعلنني واملواقع األخرى. كونوا دامئا عىل 

دراية بالتفاصيل اليت تقدموهنا هلذه املواقع، وما تشعرون بالراحة 

مبشاركته. 

ً ميكن أن يساعدمك اإلنرتنت يف البحث ً

واحلجز والدفع مقابل السفر

استخدموا اإلنرتنت للحجز والدفع

ميكنمك استخدام هاتفمك احملمول واإلنرتنت حلجز ودفع مثن:

تذاكر الطائرة• 

اإلقامة• 

بعض الوجبات• 

اجلوالت والفعاليات احمللية• 

تأمني السفر• 

بعض االحتياجات الطبية• 

وأكرث بكثري!• 

ً

ً
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البحث عن السفر عرب اإلنرتنت

ّاستخدموا اإلنرتنت ملعرفة معلومات مهمة للسفر

ّاإلنرتنت هو مصدر قمي لـ:

 حتذيرات السفر• 

حتذيرات أو توصيات السفر احلكومية • 

معلومات جواز السفر (مثل متطلبات التأشرية)• 

التنبهيات الطبية (مثل معليات اإلغالق بسبب كوفيد-19). • 

ّاحتفظوا بوثائق السفر املهمة عىل اإلنرتنت

ميكنمك استخدام جهازمك احملمول أو التخزين الحسايب  

ُلتخزين النسخ الرمقية من املستندات املهمة والوصول إلهيا، مثل: 

 برناجم رحلتمك• 

تفاصيل االتصال بوكيل سفرمك• 

معلوماتمك الطبية• 

معلومات حول تأمني السفر اخلاص بمك، مثل رمق البوليصة وتفاصيل • 

االتصال يف حاالت الطوارئ

تصارحي صعود الطائرة لرحلتمك القادمة.• 

مشاركة رحلتمك 

ميكنمك استخدام مواقع التواصل االجمتايع والحسابة ملشاركة الصور واملالحظات حول رحلتمك. إذا التقطمت صورة 

ًعىل هاتفمك احملمول أثناء العطلة، فميكنمك مشاركهتا عىل الفور تقريبا مع األصدقاء والعائلة يف الوطن.

ال تشاركوا صور رحالتمك عىل وسائل التواصل االجمتايع 
إال بعد عودتمك إىل مزنلمك. ميكن أن تؤدي مشاركة الصور 

أثناء غيابمك إىل تنبيه اآلخرين إىل أن مزنلمك فارغ.

 قوموا بتخزين مستندات السفر يف 
 الحسابة أو عىل هاتفمك لهسولة الوصول 

إلهيا أثناء السفر

beconnected.esafety.gov.au
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البحث عن السفر عرب اإلنرتنت

استخدموا اإلنرتنت للتجول

ميكن جلهازمك احملمول وتطبيق مثل خرائط  Google مساعدتمك عىل التنقل يف مدينة أجنبية، 

ويتيحان لمك رؤية توصيات لألشياء اليت ميكنمك رؤيهتا والقيام هبا. هناك أيضا تطبيقات تحمس  

لمك برتمجة اللغات األجنبية والالفتات باستخدام جهازمك احملمول.

ً

احلصول عىل اإلهلام

هناك العديد من خيارات السفر املتاحة، وقد يكون من الصعب االختيار . 

ابدؤوا بفكرة بسيطة واستخدموا اإلنرتنت ملعرفة املزيد.

كيف ميكن أن مينحمك YouTube اإلهلام

 يف https://www.youtube.comلزيارة موقع YouTube، اكتبوا 
رشيط البحث يف متصفحمك. 

ميكنمك البحث عن أي يشء، من املدن إىل أفاكر حمددة. جربوا كتابة  

جوالت الساكن األصليني وشاهدوا ما سيظهر!

ّ

سرتون أيضا قامئة مبقاطع الفيديو املوىص هبا عىل يسار نتاجئ البحث. 

ميكنمك مشاهدة بعضها للحصول عىل املزيد من األفاكر.

ُ ً

Voyager و Google Earth Search االكتشاف مع

 يف رشيط البحث يف https://earth.google.com أكتبوا 	. 
متصفحمك. مث انقروا فوق زر  Launch Earth يف اجلزء 

العلوي األيرس.

 .	 ،(Search) من القامئة املوجودة عىل اليسار، انقروا فوق رمز البحث 
ِالذي يشبه العدسة املكربة.

ُ

 .	 Featured in Google)  Google Earth مضن ممزي يف 
Earth )، انقروا فوق النص األزرق الذي يقول املزيد يف 

.  (More in Voyager)  Voyager

ّ

احلصول عىل األفاكر من املواقع السياحية الرمسية ووسائل التواصل االجمتايع

معظم الدول لدهيا موقع سيايح رمسي. هذه املواقع تعيط األولوية للسفر اآلمن وتعرض املعلومات  

ّوالتنبهيات املهمة يف اجلزء العلوي من الشاشة. عىل سبيل املثال، املوقع السيايح الرمسي لنيوزيلندا هو 

 YouTube ميكن أن يكون 
مصدًرا رائًعا إلهلام السفر

ميكن أن يوفر Google Earth الكثري من 

األفاكر حول األماكن اليت ميكنمك زيارهتا

beconnected.esafety.gov.au
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البحث عن السفر عرب اإلنرتنت

https://newzealand.com/au ًخصيصا . هذه نخسة خاصة من املوقع للزوار األسرتاليني وتوفر معلومات 
لملسافرين األسرتاليني، مثل كيفية السفر إىل نيوزيلندا دون احلاجة إىل اخلضوع للحجر اليحص. 

حتققوا من الوسائط االجمتاعية اخلاصة بمك ملعرفة ماكن تواجد أصدقائمك وعائلتمك مؤخرا للحصول عىل بعض األفاكر 
اجلديدة الرائعة من الصور ومقاطع الفيديو اخلاصة هبم.

ً

ًاحبثوا عن صفحات التواصل االجمتايع الرمسية للوجهات أو رشاكت السياحة أيضا.

اختيار الوجهة

فميا ييل بعض موارد اإلنرتنت اليت تساعدمك يف حتديد وجهتمك بشلك  

أكرث حتديدا، والعثور عىل معلومات مهمة، مثل الفعاليات املومسية 

والتأشريات والتحذيرات الصحية واألمنية.

ّ ً

 (Smart Traveller) املسافر الذيك

 https://smartraveller.gov.au

يتضمن برناجم املسافر الذيك (Smart Traveller) التابع للحكومة 

األسرتالية مجيع املعلومات املهمة اليت حتتاجوهنا للسفر بأمان يف  

مجيع البلدان واملناطق يف العامل.

Lonely Planet

https://lonelyplanet.com

تركز  Lonely Planet عىل مقاالت حول الرحالت والوجهات، 
عندما تريدون التعرف عىل وجهة من اكتب حمرتف. ميكنمك أيضا  

مشاهدة آراء املسافرين اآلخرين هنا.

ّ

ً ّ

مواقع رشاكت الطريان

https://qantas.com ،https://airnewzealand.com/au

لدى العديد من رشاكت الطريان خدمة مماثلة خلدمة TripAdvisor و 

Lonely Planet، حيث ميكنمك البحث عن الوجهات. عىل سبيل املثال، 
يف موقع Qantas عىل الويب، اختاروا الوجهات (Destinations) من 

القامئة العلوية ملشاهدة األفاكر والتعليقات.

استخدموا رحالت األصدقاء والعائلة للحصول 

عىل أفاكر حول املاكن الذي تذهبون إليه 

 توفر املواقع اإللكرتونية املتخصصة 
 ثروة من معلومات السفر باإلضافة إىل 

التعليقات من املسافرين

beconnected.esafety.gov.au
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البحث عن السفر عرب اإلنرتنت

البحث عن أكرث من جمرد وجهات 

ًحتتوي معظم مواقع السفر أيضا عىل الكثري من املعلومات، مثل:

تفاصيل الفعاليات املومسية• 

أفضل أوقات السنة للسفر• 

ما الذي تبحثون عنه خارج املناطق السياحية• 

مىت تكون وجهتمك يف غري مومسها • 

مىت تسافرون لتجنب الزحام• 

األوقات اليت تكون فهيا اإلقامة أرخص.• 

تعيط مواقع السياحة احلكومية األولوية للسفر اآلمن، 

وعادة ما تتضمن معلومات ونصاحئ مهمة يف اجلزء  

العلوي من الشاشة.

ّ ً

ميكن أن توفر لمك مواقع السفر أيضا معلومات حول األشياء اليت حتتاجوهنا،  

من أجل السفر بأمان. وتمشل هذه:

ً

املعلومات الطبية• 

التحذيرات الصحية• 

معلومات حول التأشريات • 

متطلبات السفر األخرى.• 

اقرأوا تعليقات املسافرين اآلخرين

واحدة من أفضل مزيات مواقع أحباث السفر يه أنه يحمس لملستخدمني اآلخرين  

بنرش تعليقات للوجهات واجلوالت السياحية واإلقامة... تقريبا لك يشء!

ُ

ً

من خالل إنشاء حساب جماين، ميكن لملستخدمني كتابة بضع لكامت وتقيمي وجهة  

ًأو جولة، عادة من مخس جنوم. 

 تساعد مواقع السفر مبعلومات حول 
وقت السفر وما ستحتاجون إليه 

beconnected.esafety.gov.au
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البحث عن السفر عرب اإلنرتنت

احصلوا عىل معلومات حول معليات االحتيال 

معليات االحتيال حقيقة مؤسفة للسفر. ميكن أن تتضمن املواقع السياحية  

احلكومية واملواقع مثل  TripAdvisor و Lonely Planet معلومات عن 

معليات االحتيال الشائعة وكيفية جتنهبا.

ميكنمك التعرف عىل لك يشء من اجلوالت املزيفة (اليت تأخذ أموالمك فقط ) 

إىل كيفية التعامل مع املتسولني والبائعني املتجولني، فقط باستخدام  

وظيفة البحث يف هذه املواقع.

ّالبحث عن معلومات مهمة

من الهسل أن تشعروا باالرتباك من لك ما حتتاجون إىل تذكره عند السفر . 

لكن ال دايع للقلق! حيتفظ اإلنرتنت وجهازمك احملمول أو جهاز المكبيوتر  

ّبالتفاصيل املهمة يف متناول اليد، حىت تمتكنون من السفر بأمان وسالم. 

معلومات حول كوفيد-19

https://smartraveller.gov.au

يف اجلزء العلوي من موقع Smart Traveler، سرتون رشيطا أمحر به روابط 
ملعلومات حول كوفيد-19. انقروا أو اضغطوا عىل الروابط لرؤية املعلومات.

ً

ميكنمك أيضا استخدام مزية البحث يف موقع إلكرتوين إلدخال امس الوجهة. عىل 

سبيل املثال، ميكنمك إدخال باريس. ستمشل النتاجئ فرنسا، وإذا اكن السفر 

.(Do Not Travel) غري ممسوح به، فسيظهر رشيط أمحر يقول ال تسافروا

ً

اخلدمات الصحية والطبية

https://smartraveller.gov.au/before-you-go/health

يعرض هذا القسم من موقع Smart Traveler عىل الويب الكثري من 

املعلومات حول كيفية السفر مع إعاقة واألمراض املعدية اليت حتتاجون إىل 

معرفهتا واحلصول عىل املساعدة الطبية يف اخلارج وأكرث من ذلك بكثري.

احذروا من معليات إحتيال السفر الشائعة 

 احبثوا عن نصاحئ السفر احلكومية عىل 
 Smart Traveller موقع

beconnected.esafety.gov.au

https://smartraveller.gov.au
https://smartraveller.gov.au/before-you-go/health


7

البحث عن السفر عرب اإلنرتنت

معلومات حول األدوية

https://tga.gov.au/leaving-australia

عندما تسافرون إىل اخلارج، قد حتتاجون إىل تناول األدوية املوصوفة اليت قد يكون استخدامها 

ًمقيدا يف بلدان أخرى. ّ

حيدد موقع إدارة السلع العالجية (TGA) األشياء اليت حتتاجون إىل القيام هبا لنقل األدوية 

املوصوفة إىل خارج أسرتاليا.

األمور املالية

من املهم زيارة الصفحة الرئيسية للبنك الذي تتعاملون معه للعثور عىل معلومات حول السفر 

إىل اخلارج، مبا يف ذلك الرسوم والتاكليف الستخدام أجهزة الرصاف اآليل (ATMs ) أو بطاقة 

االئمتان اخلاصة بمك يف اخلارج.

ّ

ّميكنمك أيضا االتصال بالبنك أو مزود بطاقة االئمتان لالستفسار عن خيارات األمان أثناء السفر.  ً

االحتفاظ بجسل قصاصات افرتايض

البحث والتخطيط لرحلة يعين تتبع الكثري من األحباث واملعلومات وعناوين املواقع اإللكرتونية 

وروابط الفيديو واملزيد.

طريقة واحدة للحفاظ عىل لك هذه املعلومات منمظة، يه حفظها أول بأول. 

النسخ االحتيايط إىل الحسابة، واحلفظ عىل هاتفمك احملمول

إذا مقمت بعمل نخسة احتياطية من جملد رحليت (My Trip) عىل الحسابة، 
فميكنمك الوصول إليه من أي جهاز متصل باإلنرتنت، ومن أي ماكن يف العامل. 

ستنهتي بعض معليات البحث عىل اإلنرتنت خبيار عرض أو تزنيل ملف مستند 

محمول أو PDF. قوموا بإنشاء جملد عىل جهاز المكبيوتر أو اجلهاز احملمول 

اخلاص بمك حلفظ ملفات PDF هذه. 

ميكنمك اإلشارة واحلفظ والنسخ احتياطيا لمللفات واملواقع اإللكرتونية  

وملفات PDF واملزيد باستخدام هاتفمك احملمول واجلهاز اللويح. ختتلف 

اخلطوات قليال عن كيفية القيام بذلك عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بمك،  

ولكهنا تعمل بطريقة مماثلة. 

ً

ً

قوموا بعمل نخسة احتياطية من مستندات 

السفر املهمة عىل جهازمك والشبكة الحسابية

beconnected.esafety.gov.au
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