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السفر يف أسرتاليا

تابعوا جان وتوم أثناء استخدامهام لإلنرتنت للبحث واالستعداد وجحز رحلة إىل غريب أسرتاليا .

خيطط جان وتوم لرحلة كبرية من ملبورن إىل غريب أسرتاليا. يريدون حتقيق 

ًأقىص استفادة من وقهتم بعيدا، لذلك ستمشل عطلهتم:

 •(Perth) الرحالت اجلوية إىل بريث 

 اإلقامة وأشياء للقيام هبا يف بريث• 

 •(bush tucker) جولة لطعام األدغال 

 رحلة عىل منت سكة حديد تارخيية• 

ٍ بضع ليال يف أكواخ خمتلفة أو فندق (رسير وإفطار).• 

حلسن احلظ بالنسبة لـ جان وتوم، يعملان أهنام يستطيعان استخدام اإلنرتنت 

(ووكيل سفر) لتحقيق لك ذلك.

كيفية حصول جان وتوم عىل مصدر إهلام لرحلهتم
سيجري جان وتوم بعض معليات البحث عىل اإلنرتنت قبل إجراء احلجوزات. إهنم يأملون يف احلصول 

عىل بعض النتاجئ غري املتوقعة أو رؤية بعض األشياء اليت مل يفكروا هبا، جلعل رحلهتام أفضل.

ُ

البحث يف YouTube عىل رحلة إىل غريب أسرتاليا

https://www.youtube.com

يستخدم جان وتوم وظيفة البحث يف YouTube للعثور عىل مقاطع فيديو حول:

 أماكن ملشاهدهتا حول بريث• 

 سكة حديد Bunbury، مبا يف ذلك معلومات حول ماكن االنضامم إىل القطار • 

 •First Nations tourism WA !واليت تعيط جان فكرة جديدة - جوالت تذوق طعام األدغال ،

 أين تقميون يف الليلة اليت تسبق الرحالت اليت مدهتا يومني.• 

 ميكنمك التخطيط للرحالت باستخدام 
اإلنرتنت ووكيل سفر

beconnected.esafety.gov.au
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السفر يف أسرتاليا

https://www.welcometocountry.com

تزور جان موقعا سياحيا لألمم األوىل (First Nations) للبحث عن جوالت
تذوق طعام األدغال بالقرب من بريث:

ً ً

 •Mandoon Estate Bush Tucker إحدى النتاجئ يه جوالت تذوق

تستخدم جان مزية اإلشارات املرجعية يف متصفحها حلفظ هذه الصفحة• 

لوقت الحق، عندما يكونان جاهزين إلجراء احلجوزات.

البحث عن معلومات حول غريب أسرتاليا

جيري توم بعض معليات البحث عىل Google حول غريب أسرتاليا وبريث

بشلك عام.

ُ

يقوم بفحص معلومات الطقس ملعرفة أفضل وقت يف السنة للسفر• 

يف ترشين األول/أكتوبر، يكون الطقس معتدال، وتبدأ األزهار الربية• 
بالتفتح أيضا

ً

ً

اختار جان وتوم السفر يف ترشين األول/أكتوبر.• 

جان وتوم يتحققان من املواقع احلكومية

https://smartraveller.gov.au

جان وتوم يتحققان من إرشادات السفر إىل غريب أسرتاليا. يمطئهنم موقع

Smart Travelerً أيضا:

لدهيم لك أنواع اهلويات الالزمة• 

ميكهنم إحضار أدويهتم املختلفة دون مشالك• 

ًميكن أن يبدأ جان وتوم يف احلجز أخريا!•

يبحث جان وتوم عن رحلهتام

يف وقت مبكر، قرر جان وتوم استخدام وكيل سفر حلجز الرحالت اجلوية،
والنقل من وإىل املطار، واإلقامة يف بريث وحوهلا. يساعدمه الوكيل يف

احلصول عىل أفضل صفقة طريان بأكرب قدر من املرونة.

احفظوا مواقع أفاكر السفر كإشارات مرجعية 

يف متصفح الويب اخلاص بمك

استخدموا املواقع احلكومية للعثور عىل 

معلومات حول ما حتتاجونه للسفر بأمان

beconnected.esafety.gov.au
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جحتز جان جولة تذوق طعام األدغال

اآلن تعرف التوارخي اليت ستكون فهيا يف بريث، فتحت إشارة صفحة الويب 

.Mandoon Estate Bush Tucker اخلاصة جبولة

 •(Book now) تنقر فوق اجحز اآلن

أمكلت جان احلجز باستخدام بطاقهتا االئمتانية• 

مبجرد جحز اجلولة، تعرف جان مىت جحتز إقامهتا يف الكوخ. • 

استخدام مواقع املقارنة للعثور عىل فندق (رسير وإفطار)

https://www.tripadvisor.com

بعد ذلك، تبدأ جان يف البحث عن أماكن إقامة مع رسير وإفطار (B&B) لليلة 

اليت تسبق جولة طعام األدغال.

إهنا تستخدم وظيفة البحث يف موقع الويب للعثور عىل كوخ تارخيي بالقرب من موقع جولة • 

طعام األدغال

ًوجدت كوخا حتبه، والذي حصل عىل تقيميات من فئة األربع جنوم من مسافرين آخرين.• 

Bunbury يبحث توم يف اجلدول الزمين لسكة حديد

خيطط توم عىل جهاز iPad اخلاص به لرحلة عىل منت سكة حديد Bunbury أثناء الهنار. 

حيجز التذاكر لنفسه و لـ جان باستخدام بطاقة االئمتان اخلاصة هبام• 

يجسل توم التوارخي واألوقات، وخيرب جان بأهنا حباجة إىل جحز فندق (رسير وإفطار ) • 

لليلة اليت تسبق رحلة القطار.

جان وتوم يتحققان من التفاصيل الدقيقة

أثناء وضعهام لعطلهتام الرائعة مًعا، يدرك جان وتوم دامئا التاكليف اليت قد ال 
تكون واحضة، مثل:

ً

رسوم التنظيف أو احلجز• 

ّ عقوبات التغيب عن أوقات املغادرة• 

تاكليف أمتعهتم• 

النقل من وإىل أنشطهتم املختلفة.• 

مبجرد معرفة توارخي السفر، ميكنمك البدء يف 

جحز اجلوالت السياحية 

حتققوا من أي تاكليف خفية قبل إجراء احلجز

beconnected.esafety.gov.au
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جان وتوم حيجزان حمل إقامهتام

 .Mandoon Estate Bush Tucker Tour عرثت جان عىل كوخ ميكن أن تقمي فيه يه وتوم قبل جولة

.TripAdvisor دعونا نتابعها ويه جحتز الكوخ عىل موقع

 تستخدم جان صفحة الكوخ عىل TripAdvisor للبحث يف صور ماكن 	. 
اإلقامة، للتأكد من أهنا ما تريده.

 تالحظ جان أن الكوخ حصل عىل 4.5 جنوم يف املتوسط من أكرث من 	. 
100 تقيمي عىل TripAdvisor. يقول البعض أن املاء الساخن ال 

ًيدوم طويال، لكن جان تعتقد أن هذا سيكون عىل ما يرام.

 تالحظ جان أنه عىل الرمغ من أهنم يقضون ليلة واحدة فقط، فال يزال 	. 
يتعني علهيم دفع مبلغ تأمني بقمية 500 دوالر. سيمت إرجاع مبلغ 

التأمني إلهيم يف غضون 10 أيام من املغادرة. 

ّ

 يقدم TripAdvisor تفاصيل لـ جان لالتصال بالوكيل العقاري 	. 
املسؤول عن الكوخ. تتصل به لتسأل عن:

أوقات الوصول واملغادرة• 

ماذا تفعل إذا وصلت يه وتوم بعد ساعات العمل• 

ما إذا اكن الكوخ لديه شبكة Wi-Fi خاصة به.• 

ّ يوحض الوكيل العقاري:	. 

ميكهنم أخذ املفتاح من حمطة خدمة حملية• 

الكوخ ال يأيت مع Wi-Fi، لألسف! • 

ًلكن استقبال بيانات اهلاتف احملمول يف املنطقة جيد جدا.• 

 ممطئنة من لك هذه األمور، تقوم جان باحلجز وتتلىق  	. 
ًتأكيدا عىل حساب بريدها اإللكرتوين، مبا يف ذلك:

تفاصيل إقامهتم • 

رمق احلجز الذي ميكن لـ Jan استخدامه عند طرح األسئلة• 

الرمق الذي جيب االتصال به إذا احتاجت إىل طرح أي أسئلة أخرى.• 

حتققوا من صور املوقع اإللكرتوين للتأكد من 
أن ماكن اإلقامة يليب احتياجاتمك

beconnected.esafety.gov.au
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مقتطفات من رحلة جان وتوم

اآلن بعد أن عاد جان وتوم من إجازهتام الرائعة يف غريب أسرتاليا، دعونا نلحق  

ببعض األحداث البارزة. 

استخدام تطبيق rideshare للسفر إىل ماكن إقامهتام

بعد جولة طعام األدغال، اكن عىل جان وتوم العودة إىل ماكن إقامهتام من 

ًموقع بعيد جدا عن املدينة.

استخدموا تطبيق rideshare Uber للحجز والدفع املسبق للسيارة مبارشة 

إىل باب الفندق (رسير وافطار). 

ّالبحث عن مطعم مفضل

اكن أحد أبرز األشياء غري املتوقعة هو العثور عىل مطعم مفضل جديد، ليلة 

واحدة يف بريث:

ّ

استخدم توم هاتفه احملمول للبحث يف Google عن املطامع القريبة• 

اكن هو وجان قادرين عىل اختيار املطامع حسب النوع، واالطالع عىل • 

تقيميات رواد املطعم اآلخرين

اكن هناك مطعم رائع عىل بعد مخس دقائق فقط!• 

استخدام خرائط Google لالنتقال إىل ماكن مهم بالنسبة هلام

 .King’s Park أراد توم، وهو رجل إطفاء متقاعد، زيارة النصب التذاكري لرجال اإلطفاء يف

اكن هذا يف هناية احلديقة اليت دخلوا مهنا• 

استخدموا تطبيق خرائط Google للحصول عىل االجتاهات• 

مىش توم وجان عرب احلدائق مبارشة إىل النصب التذاكري.• 

Google إنشاء ألبوم مشرتك عىل صور

أنشأت جان ألبوما عىل صور Google ملشاركة الصور املفضلة مع األصدقاء والعائلة يف 

فيكتوريا.
ّ ً

ًأضافت جان صورا جديدة إىل األلبوم لك ليلة• 

ًقدمت رشحا للك مهنا• 

استخدمت اتصال Wi-Fi اخلاص مباكن إقامهتام لتوفري بيانات املوبايل.• 

 ميكن جحز خدمات Rideshare من 
تطبيق عىل هاتفمك الذيك

beconnected.esafety.gov.au

htpp://www.beconnected.esafety.gov.au
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