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السفر للخارج

تابعوا مع رويب يف رحلهتا إىل نيوزيلندا وتعملوا كيف ميكن للهاتف احملمول أن يساعد 

ًيف جعل السفر أكرث أمانا وراحة .

رويب يه مسافرة لوحدها تريد زيارة نيوزيلندا. إهنا تعمل أنه ميكهنا اكتشاف 

املزيد حول السفر إىل نيوزيلندا عىل موقع Smart Traveler التابع للحكومة 

https://smartraveller.gov.auاألسرتالية 

تستخدم وظيفة البحث يف املوقع للبحث عن معلومات حول نيوزيلندا، وتجسل 

أحدث إرشادات وقواعد السفر، مبا يف ذلك أي قيود.

ّ

االستعداد للسفر

تستعد رويب لرحلهتا من خالل التحقق من وثائق السفر املهمة والبحث وتنظمي 

بعض اخلدمات اليت ستحتاجها عندما تكون خارج البالد.

ّ ّ

ّجتدد رويب جواز سفرها

انهتت صالحية جواز سفر رويب، لذا فهي حباجة إىل احلصول عىل جواز سفر جديد. 

نظرا ألن جواز سفرها انهتت صالحيته منذ بضعة أهشر، فميكهنا استخدامه للحصول  • 

عىل جواز جديد.

ً

ّحتتاج رويب أيضا إىل رخصة قيادهتا للتقدم بطلب للحصول عىل جواز سفر عرب اإلنرتنت.•  ً

، حيث ميكهنا تقدمي وتتبع طلب https://www.passports.gov.auتزور  • 
جواز السفر اخلاص هبا. ميكهنا أيضا جحز أي مقابالت حتتاج إىل إجراهئا جكزء من  

معلية تقدمي الطلب.
ً

رشاء تأمني السفر

بعد وصول جواز سفرها اجلديد، أصبحت رويب مستعدة لتنظمي تأمني السفر. ميكهنا:

البحث عن مزود التأمني الذي تريد استخدامه، والقيام بوضع إشارة مرجعية عىل  • 

املواقع اإللكرتونية الستخدامها الحقا

ّ

ً

استخدام موقع املقارنة للبحث عن اخليارات • 

دفع تلكفة التأمني مبجرد أن تعرف مواعيد رحالهتا.• 

 يوفر Smart Traveler معلومات 
 حول كيفية احلفاظ عىل سالمتمك أثناء 

تواجدمك بعيًدا عن الوطن

beconnected.esafety.gov.au
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السفر للخارج

ّالتحقق من جسالت التطعمي

تلقت رويب لقاح كوفيد-19، لذلك ميكهنا السفر دون احلاجة إىل احلجر اليحص. 

إهنا: 

تستخدم حساب myGov اخلاص هبا للتحقق من أهنا حصلت عىل • 

مجيع اللقاحات األخرى 

ّ

 للعثور عىل معلومات https://smartraveller.gov.auتزور  • 
حول قواعد التطعمي يف نيوزيلندا.

تنظمي تغطية دولية للهاتف احملمول

تتصل رويب مبزود خدمة اهلاتف احملمول اخلاص هبا لتتعرف عىل كيفية إجراء 

املاكملات واستخدام اإلنرتنت أثناء التنقل يف نيوزيلندا.

ّ ّ

يعد رشاء بطاقة  SIM حملية هو اخليار األرخص، لكن رويب ختتار استخدام • 

التجوال الدويل (international roaming) بدال من ذلك

ُ

ً

ًستحصل عىل مكية من البيانات الستخدامها أثناء تواجدها بعيدا • 

سيظل أصدقاؤها وعائلهتا قادرين عىل االتصال هبا عىل رمقها األسرتايل.• 

 يقوم حساب myGov اخلاص بمك 
بتخزين تارخي تطعميمك 

ختتلف تاكليف التجوال الدويل حسب الدولة اليت تزوروهنا . 

ستكون بعض البلدان باهظة المثن وغالبا ما يكون رشاء رشحية  

SIM حملية أرخص.
ً

ختطط رويب وجحتز إجازهتا

تعمتد رويب عىل مزيانية وستحجز تذاكر طائرهتا بنفهسا مع رشكة الطريان ألهنا واثقة من هذه العملية. للك يشء آخر، 

ستستخدم وكيل السفر احمليل اخلاص هبا.

للبدء، قامت بزيارة موقع رشكة الطريان املفضلة لدهيا. إهنا تبحث عن تذكرة التوفري الفائق (super-saver) وتدرك 

 .(full-price) أهنا قد ال تكون مرنة مثل تذكرة بسعر اكمل

ّ

beconnected.esafety.gov.au

https://smartraveller.gov.au


3

السفر للخارج

	.  كيف جحتز رويب  تذاكرها
 تريد  رويب جتنب مومس الذروة املزدمح، لذا قررت السفر يف 

فصل الشتاء.

ّ

ُ   • تدخل توارخي املغادرة والعودة يف متوز/يوليو يف مربع البحث  

اخلاص برشكة الطريان

  • قامت بتعيني فلرت املوقع لفرز التذاكر حسب السعر، من األقل   

(low to high) إىل األعىل

  • تظهر النتاجئ تذكرة التوفري الفائق يف األعىل، املغادرة والعودة   

يف املواعيد اليت تريدها. ممتاز!

ّ	.  التحقق من املقعد عىل منت  الطائرة

 اآلن يه تعرف رحلهتا، تنظر رويب إىل نوع الطائرة اليت ستطري  
.Boeing 737 عىل متهنا. إهنا

 • ّتزو  https://www.seatguru.com  للتحقق من أفضل 
مقاعد الدرجة االقتصادية 

  

  • يقع املقعد 14A بالقرب من النافذة ويف صف اخلروج وبالتايل به مساحة إضافية لألرجل 

ً   •   (checks in)  لقد قامت بتدوين مالحظة الختياره، إذا اكن ال يزال متاحا، عند تجسيل الوصول

قبل 24 ساعة من موعد رحلهتا.

	.  دفع مثن تذاكر الطائرة  واستالمها
ميكن  لرويب استخدام بطاقهتا االئمتانية لدفع مثن تذاكرها عىل موقع رشكة الطريان اإللكرتوين. 

إهنا واثقة من أنه من اآلمن استخدام بطاقهتا االئمتانية عىل هذا املوقع، لألسباب التالية:

 •  إنه املوقع الرمسي لرشكة الطريان 

 •   https:// يبدأ عنوان املوقع اإللكرتوين بـ 

 • ّيعرض رمز القفل يف رشيط العناوين لذا يمت تشفري معاملهتا لألمان.   

ًتقوم رشكة الطريان تلقائيا بإرسال التذاكر اإللكرتونية أو e-tickets إىل رويب عرب الربيد اإللكرتوين.   

 • ًلقد حددت مربعا لعرض التذكرة عىل جهاز المكبيوتر اخلاص هبا اآلن   

 •  يظهر ملف PDF للتذكرة اإللكرتونية 

 •  تستطيع رويب طباعة تذكرهتا اإللكرتونية 

 • تعترب النخسة الورقية نخسة احتياطية مفيدة إذا مل تمتكن رويب، لسبب ما، من الوصول إىل   

الربيد اإللكرتوين من هاتفها. 

ُ  

 تهسّل مواقع رشاكت الطريان احلجز 
والدفع للرحالت اجلوية 

beconnected.esafety.gov.au
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السفر للخارج

برناجم رحلة رويب 

مبجرد جحزها لرحالهتا، حيجز وكيل رويب مجيع أماكن اإلقامة ووسائل النقل 

واألنشطة املتعلقة مبواعيد وصوهلا ومغادرهتا.

يضع نظام المكبيوتر اخلاص بالوكيل مجيع املعلومات املتعلقة برحلهتا يف 

برناجم الرحلة:

إهنا قامئة توحض ماكن وجود رويب يف أي تارخي ويف أي وقت• 

يقوم الوكيل بطباعة نخسة من برناجم الرحلة ليك محتلها رويب معها • 

PDF وإرساهلا بالربيد اإللكرتوين مكلف

ميكن للوكيل أيضا إرسال هلا بالربيد اإللكرتوين أي حتديثات أو تغيريات • 

مفاجئة لربناجم الرحلة 

ً

حيتوي برناجم الرحلة عىل صفحة جهات االتصال (Contacts). حتتوي هذه الصفحة عىل أرقام • 

هواتف ومواقع إلكرتونية وعناوين بريد إلكرتوين للخدمات املهمة وأرقام لالتصال يف نيوزيلندا يف 

حالة الطوارئ الطبية، أو إذا اكنت رويب حباجة إىل مساعدة من السفارة األسرتالية
ّ

مكا أن برناجم الرحلة حيتوي عىل رمق بوليصة تأمني السفر ورمق لالتصال  • 
إذا احتاجت إىل مساعدة

حتفظ رويب برناجم الرحلة الذي مت إرساله هلا بالربيد اإللكرتوين عىل هاتفها، حىت تمتكن من • 

الوصول إليه حىت بدون تغطية بيانات املوبايل.

ّ

دفرت قصاصات افرتايض وأدوية رويب

تقوم حبفظ خط برناجم الرحلة يف جملد جديد عىل هاتفها يمسى رحليت (My Holiday). يشبه املجلد 

دفرت قصاصات افرتايض، مما يحمس هلا حبفظ املستندات والصور وامللفات املفيدة لرحلهتا. تستخدمه 

 .Milford Sound اخلاصة بـ PDF حلفظ اخلرائط وبعض املعلومات العامة حول نيوزيلندا وملفات

ُ

تأخذ رويب بانتظام بعض األدوية املوصوفة، لذا حترص عىل معل جسل ملا تستخدمه عندما تكون  

خارج املزنل.

ًحتفظ رويب مستندا عىل هاتفها احملمول يدرج مجيع األدوية اليت حتتاجها • 

مكا أهنا محتل العبوة األصلية اليت أتت هبا أدويهتا. تظهر العبوة امسها وبيانات الطبيب، مما يثبت • 
أهنا موصوفة هلا.

ُ ُ

 يتضمن برناجم الرحلة تفاصيل 
الرحلة املهّمة

beconnected.esafety.gov.au
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السفر للخارج

الدول لدهيا قواعد خمتلفة حول األدوية اليت ميكن محلها بشلك قانوين. 

حتققوا قبل السفر، وأحرضوا الوثائق اخلاصة بالوصفات الطبية اليت 
ميكنمك تقدميها يف امجلارك.

السفر إىل نيوزيلندا: يوم مغادرة رويب

تستقل رويب طائرهتا إىل نيوزيلندا، وتستخدم هاتفها احملمول لملساعدة يف جعل العملية بسيطة ومرحية.

	.  يأيت اليوم الكبري !
تتلىق رويب رسالة نصية عرب الرسائل القصرية من رشكة الطريان 

اخلاصة هبا تذكرها ب:

 •  

ّ

 وقت مغادرة الرحلة

 • أهنا حباجة إىل أن تكون يف املطار قبل  90 دقيقة من  

مغادرة رحلهتا

 

 • تجسيل الوصول  (check in) عرب اإلنرتنت، باستخدام  

هاتفها احملمول ورابط توفره رشكة الطريان يف الرسالة. 

 

	.  لقد جسلت رويب الوصول من قبل !
تحمس رشكة الطريان اليت تسافر عىل متهنا رويب للراكب بتجسيل 

الوصول حىت 24 ساعة قبل موعد رحلهتم. 

 • قامت رويب بتجسيل الوصول مبكرا باستخدام موقع رشكة  

الطريان ألهنا أرادت اختيار مقعدها عىل منت الطائرة

ً  

 • ًمتاحا!   حلسن احلظ، اكن املقعد 14A ال يزال 

	.  االطالع عىل بطاقة الصعود إىل الطائرة وحفظها  
بعد أن قامت رويب بتجسيل الوصول، أرسلت هلا رشكة الطريان رسالة بريد  

إلكرتوين تعرض بطاقة الصعود إىل الطائرة. 

 • سيتعني عىل رويب إظهارها عىل شاشة هاتفها   

عند األمن وبوابة املغادرة

ّ  

 • لقد حفظت بطاقة الصعود يف تطبيق  ملفايت (My File) عىل  

هاتفها احملمول، يف حال مل يكن لدهيا أي استقبال يف املطار.

 

ّ

 ميكن لرشاكت الطريان إرسال 
 رسائل تذكري عرب الرسائل القصرية 

حول مواعيد الرحالت

beconnected.esafety.gov.au
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	.  الوصول إىل  املطار
حتتاج رويب للوصول إىل حمطة القطار لركوب قطار املطار: 

 • ّتقوم بتزنيل تطبيق جدول زمين عىل هاتفها احملمول وتتحقق من اجلدول   

 •  جحتز سيارة تاكيس إىل حمطة القطار باستخدام تطبيق سيارات األجرة املفضل لدهيا. 

	.  يف  املطار
نظرا ألهنا جسلت الوصول من قبل باستخدام هاتفها احملمول،  

ال حتتاج رويب إىل الوقوف يف طابور يف املطار لتجسيل الوصول  
إىل رحلهتا. وبدال من ذلك، تذهب إىل مكتب الرشكة يف املطار 

لتسلمي حقيبهتا لتحميلها عىل منت الطائرة.

ً

ً

 مع ظهور جواز سفرها وبطاقة صعودها إىل الطائرة عىل شاشة هاتفها، 
رويب: 

 

 • ّمتر عرب األمن    

 • ختلص امجلارك عرب SmartGate، باستخدام رشحية جواز  

السفر اإللكرتوين يف جواز سفرها اجلديد

ّ  

 • تظهر هاتفها وبطاقة الصعود إىل الطائرة عىل شاشهتا،   

مرة أخرى عند بوابة املغادرة » أثناء صعودها إىل الطائرة.

ُ  

	.  خالل  الرحلة
 تقيض رويب الرحلة اليت تستغرق ثالث ساعات يف:

 •  اللعب عىل هاتفها 

 •  مشاهدة فيمل قامت بتزنيله قبل مغادرهتا املزنل  

 • احملافظة عىل حشن بطارية هاتفها من خالل توصيل   

الشاحن مبقعدها.

 

	.  الوصول إىل نيوزيلندا، ووقت العشاء !
قام وكيل السفر اخلاص برويب برتتيب معليات النقل من املطار إىل 

الفندق يف Queenstown، ولك يشء يسري بسالسة. يف الفندق:

 • تستخدم رويب بعض جتوال البيانات (roaming) عىل هاتفها  

للبحث عن مطعم قريب 

 

 •   Google عرثت رويب عىل مطعم قريب وتستخدم خرائط

للحصول عىل اجتاهات امليش

 

يساعد تجسيل الوصول عرب اإلنرتنت يف 

جتنب طوابري االنتظار يف املطار

شاهدوا أو العبوا أو اسمتعوا عىل هاتفمك 

أثناء الرحلة، وأبقوه محشونًا

beconnected.esafety.gov.au
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 • قبل الدخول، تتحقق من األسعار يف القامئة يف النافذة أوال وتستخدم هاتفها احملمول وحبث  

Google لتحويل التلكفة من الدوالر النيوزيلندي إىل الدوالر األسرتايل. 

ً ّ  

 • بعد العشاء، تستخدم رويب برناجم الرحلة عىل هاتفها احملمول للتحقق من أنشطة الغد. ال حتتاج  

إىل استخدام أي جتوال بيانات (roaming) هلذا الغرض، ألهنا حفظت نخسة عىل هاتفها. 

ّ  

يستخدم SmartGate (يمسى eGate يف نيوزيلندا) تقنية التعرف عىل الوجه 

للتحقق من املسافر مقابل صورة جواز سفره. من املهم أن تكون ترسحية شعرمك 

مشاهبة للصورة يف جواز سفرمك، وقد تضطرون إىل خلع نظارتمك.

ّ

ّ

 :Milford Soundرحلة رويب الهنارية املذهلة

حان الوقت لتسليط الضوء عىل رحلة رويب إىل نيوزيلندا: يومها عىل منت 

!Milford Sound القارب يف

ّتستخدم رويب هاتفها للتحقق من حالة الطقس هلذا اليوم• 

تستخدم شبكة Wi-Fi املجانية اخلاصة بالفندق لتزنيل بعض ملفات • 

ABC Listen app البوداكست عىل هاتفها باستخدام

إهنا تبيق هاتفها عىل الشاحن للتأكد من أن لدهيا بطارية محشونة  • 

بالاكمل لرحلة احلافلة إىل Milford Sound والعودة.

ُ

أثناء جولة القارب، قامت رويب بتصوير  Milford Sound باستخدام 
الاكمريا يف هاتفها. 

تريد رويب مشاركة هذه الصور مع عائلهتا• 

يف Queenstown، ميكهنا إرساهلا باستخدام التجوال الدويل عىل • 
هاتفها أو شبكة Wi-Fi املجانية بالفندق

يف  Milford Sound، ال يوجد استقبال للهاتف احملمول، لذا سيتعني • 
علهيا االنتظار حىت تعود إىل الفندق. 

ّ

 تتيح لمك تطبيقات الطقس التحّقق 
من حالة الطقس يف أي بلد

beconnected.esafety.gov.au
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محتيل الصور وإجراء ماكملة فيديو

بالعودة إىل الفندق واالتصال بشبكة Wi-Fi املجانية يف الفندق، ميكن لرويب 

استخدام حساهبا الحسايب ملشاركة بعض الصور. إهنا حريصة عىل مشاركة 

الصور فقط مع مجموعة خمتارة من األصدقاء وأفراد العائلة.

تشارك أيضا مغامرات اليوم من خالل إجراء ماكملة فيديو مع عائلهتا باستخدام 

خدمة Wi-Fi املجانية بالفندق وتطبيق ماكملات الفيديو عىل هاتفها.

ً

راحة مستحقة عن جدارة

قبل النوم، تستخدم رويب متصفح اإلنرتنت عىل هاتفها احملمول لزيارة 

ّ https://smartraveller.gov.au للتحقق من إرشادات السفر اجلديدة 
اليت جيب أن تعرفها. 

 ،e-reader ليك تنام، تقرأ رويب كتابا إلكرتونيا عىل هاتفها باستخدام تطبيق

وتتحقق من مواقع إخبارية أسرتالية.

ً ً

ّ

ًمث تضبط رويب منبه هاتفها عىل الساعة 8:00 صباحا.

beconnected.esafety.gov.au

https://smartraveller.gov.au
http://www.beconnected.esafety.gov.au
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