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مفاتيح الرموز

ي 
اللغةتإعداداحولمعلوماتالرموز مفتاحيوفر حدة،ع�تطبيقل�لمخصصةحقائقصح�فةكل�ن

ا ر�ب يُ .المتوقعةوالتكلفةللب�اناتالمتوقعواالستخدامالرقم�ةالمنصاتع�ب الوصولو�مكان�ة إ�االنتباەأ�ض�
ي ضعرمزأو سالمتكع�حافظرمز

.حقائقصح�فةكلمنالسف�ي بالجزءالموجود اعتبارك�ف

ن فقط هذا التطبيق متاح بلغة واحدة أو لغتني

ي صورة تطبيق لل��ب أو لألجهزة ا
لمحمولة، متوفر �ن

و�مكن الوصول إل�ه ع� جميع األجهزة

�شكل �قوم التطبيق ب�رسال واستقبال المعلومات
مستمر من أبراج الشبكات الخل��ة

ي االستخدام 
مجاين

ضمن تختلف التكلفة حسب االشتراك، ولكن قد یت
التطبیق إصداًرا مجانیًا بمیزات محدودة

ھذا التطبیق متاح بأكثر من لغتین

، وتكون يتم تخ��ن غالب�ة المعلومات ع� التطبيق
ي وضع عدم االتصال

متاحة لالستخدام �ن

�ل المعلوماتWi-Fiعند االتصال �شبكة  ن ، �مكن ت�ن
ي وضع عدم االتصال

الستخدامها �ن

ي صورة تطبيق لألجهزة المحمو 
لة، و�مكن متوفر فقط �ن

وح�ةالوصول إل�ه ع�ب الهواتف المحمولة واألجهزة الل

إعدادات اللغة

إمكان�ة الوصول ع�ب المنصات الرقم�ة

االستخدام المتوقع للب�انات

التكلفة المتوقعة

مة ع� رسالة أمان مهحافظ ع� سالمتك �دل رمز 
لمستخد�ي التطبيق

ي اعتبارك �دل رمز 
ب أن ع� حق�قة مهمة �جضع �ف

.  تكون ع� درا�ة بها عند استخدام التطبيق



متاجر التطب�قات

نظرة عامة Iمحو األم�ة الرقم�ة 1.1

ف�هألغراضالمهامإلنجاز ُ�ستخدمرقم�ةبرامج�ي التطب�قات أجهزةع�لُتستخَدمال��بتطب�قاتُصممتوقد .والعملال�ت
هذەممعظوتتطلب.المحمولةالهواتفع�استخدامها أجلمنالمحمولةاألجهزةتطب�قاتصممتبينما ال�مبيوتر،
ن منالتطب�قات �لالمستخدمني ن ةالتطبيقت�ن نتاالتصال��بالتطب�قاتبعضتتطلبذلك،ومع.أجهزتهمع�مبا�ش والباإلن�ت

�لهاوعدم ن Microsoftمثلالتطب�قات،بعضوتتاح.ت�ن Word، اتوخطابالذات�ةالس�ي ل�تابةاستخدامه�مكنكتطبيقوهو
،بكال التغط�ة، ن �لها �مكنالتطب�قاتبعضأنكما .فقطواحد بتنسيقإال يتاحال اآلخر البعضكانو�نالتنس�قني ن وتثبيتها ت�ن

ا،
�
�لهاما�ي مبلغدفعمنها اآلخر البعضيتطلبقد بينما مجان ن اء�مكن.لت�ن �التطب�قاتمعظم�ش ف خاللمنسواءوتثبيتها لها وت�ف

.للتطب�قاتتثب�تمنصةخاللمنأو بالمطور الخاصال��بموقع

رموز االستجابة ال��عة
�طة QRرموز االستجابة ال��عة، أو رموز  ، �ي رموز �ش

ن الب�انات ب�انات ع� وقد �شتمل تلك ال. معقدة ُتخزِّ
�ل التطب�قات أو ال ن تذا�ر أو روابط و�ب أو روابط لت�ن

دادها من خ ي �مكن اس�ت ها من المعلومات، واليت الل غ�ي
ا ن أنه من الممكن له. مسح الرمز ضوئ�� ي حني

واتف و�ن
iPhone ي تعمل بنظام التشغ�ل أو أع� iOS 11اليت

ي تعمل بنظام التشغ� ل والهواتف المحمولة اليت
Android Pixel أن تقوم بمسح رمزQRا �شكل ضوئ��

 ، ي
ف تلقايئ إال أن معظم الهواتف الذك�ة �ستعني

�ل مثل  ف  QRوGoogle Lensبتطب�قات قابلة للت�ف
Code Readerللق�ام بهذا األمر  .

ابحث عن! واآلن، جرب هذا األمر بنفسك
ي لرموز 

ي مجائف
ي متجر QRماسح ضوئئ

�ف
�له ف ثم جرب . التطب�قات الخاص بك وقم بت�ف

الموجود أدناە QRبعد ذلك مسح رمز 
ا للوصول إ�  !CORE Navضوئ��

بمعلومات حول العد�د من CORE Navتزّودك 
ي الوال�ات ا

ي تتناول الح�اة �ن .  لمتحدةالموضوعات اليت
لغة و�شتمل بعض تلك الموضوعات ع� تعلم ال
�ة والتوظ�ف و�دارة األموال والتعل�م ن .اإلنجل�ي

منصات تثب�ت التطب�قات
، iPhoneهاز إذا كنت تمتلك ج. �عتمد متجر التطب�قات الذي �ستخدمه ع� ن�ع جهازك

ا �عمل بنظام . App Storeفاستخدم  ، فاستخدم متجر Androidإذا كنت �ستخدم جهاز�
Google Play و�ذا كنت �ستخدم جهاز ،Samsung فاستخدم متجر ،Galaxy Store .

App Store

ا ع� أي جهاز  �عمل Apple�مكن الوصول إ� منصة تثب�ت التطب�قات هذە تلقائ��
كة  و�قدم متجر "). iOS"والمعروف باسم (Appleبنظام التشغ�ل الخاص ��ش

App Store كة .  ومن خارجهاAppleتطب�قات طورها مطورون من داخل �ش

Google Play

ا ع� أي أجهز  ة تعمل بأنظمة �مكن الوصول إ� منصة تثب�ت التطب�قات هذە تلقائ��
Googleوتقدم هذە المنصة تطب�قات طورها مطورون من داخل . Androidالتشغ�ل 

.ومن خارجها

Galaxy Store

ا ع� أي جهاز  �عمل بنظام �مكن الوصول إ� منصة تثب�ت التطب�قات هذە تلقائ��
ي أغلب األح�ان-تقدم هذە المنصة . Samsungالتشغ�ل 

ا تطب�قات ُطورت خ-�ن ص�ص�
.  أو من أجلهSamsungبواسطة نظام التشغ�ل 



نظرة عامة Iمحو األم�ة الرقم�ة 1.2
متابعة استخدام الب�انات

نت ون�ة المتصلة باإلن�ت ها من األجهزة اإلل��ت قد خلقت العد�د ع� الرغم من أن أجهزة ال�مبيوتر والهواتف المحمولة وغ�ي
ي ط�اتها تحد�ات ومخاطر جد�دة

الزائد للب�انات و�ن احتساب فوات�ي ضدك نظ�ي االستخدام. من الفرص، إال أنها قد حملت �ن
نت هما وجهان شائعان لتلك التحد�ات ن ع�ب اإلن�ت ي العد�د من هذە المشك. ووقوعك ف��سة للمجرمني

ة وتأيت الت كنت�جة مبا�ش
نت بط��قة طا�شة وغ�ي رش�دة نت �. الستخدام خدمات اإلن�ت ا يتصل باإلن�ت

�
ما جب أن �فهم إن أي شخص �ستخدم جهاز

ا آمن� Wi-Fiالب�انات الخل��ة وشبكة �ي  ا و�تكلفة ، وك�ف ُ�دفع المال نظ�ي الحصول عليها، وك�ف�ة استخدامها استخدام�
.معقولة

الب�انات الخل��ة
خالل عند استخدام البیانات الخلویة، یتصل جھازك باإلنترنت من

ودو إرسال المعلومات مباشرة إلى األبراج الخلویة، التي یدیرھا مز
.الخدمات، واستقبالھا مباشرة منھا

عمالء یعرض مزودو الخدمات الخلویة باقات بیانات خلویة تتیح لل
لى سداد رسوم ثابتة تغطي كمیة محددة من البیانات المستخدمة ع
ت غیر مدار فترة زمنیة محددة، أو سداد رسوم ثابتة الستخدام البیانا

ًضا وعند البحث عن باقات البیانات الخلویة، قد ترى عر. المحدود
34.99مقابل ) GB(تغطیة اثنین جیجابایت : مثل العرض التالي

الحد في ھذه الباقات، حین یقوم المشترك بتجاوز. دوالًرا شھریًا
تھ على األقصى الشھري من استخدام البیانات، غالبًا ما تتم محاسب

لعمیل أیًضا كما یمكن ل. البیانات اإلضافیة بسعر أعلى لكل جیجابایت
بیانات أن یتوقع سداد مزید من الرسوم اإلضافیة بسبب تجاوز حد ال

.الخلویة المخصص لھ

Wi-Fiشبكة 
، یتصل الجھاز باإلنترنت عن طریق Wi-Fiعند استخدام شبكة 

وجیھ وجھاز الت. إرسال المعلومات واستقبالھا عبر أقرب جھاز توجیھ
ة خطوط ھو جھاز یتم توصیلھ مادیًا بكابل أو ألیاف ضوئیة أو شبك

، ویقدم بدوره خدمة اإلنترنت الالسلكي )DSL(اشتراك رقمي 
.لألجھزة الموجودة في دائرة ذات نصف قطر محدد

.  بأسعار ثابتةWi-Fiبشكل عام، تتم المحاسبة على النطاق الترددي 
ك، سواء فأنت تدفع مقابل التغطیة ویمكنك استخدامھا حسب احتیاج

.  خدامكوال یوجد حد أقصى على است. كان احتیاًجا كبیًرا أو محدوًدا
في منزلك، ستحتاج إلى شراء جھاز توجیھ أوWi-Fiإلعداد شبكة 

ید من ویمكنك االختیار بین العد. استئجاره من مزود خدمة اإلنترنت
وتأكد من إجراء بحثك ومقارنة الشركات . مزودي خدمة اإلنترنت

ما اسأل مدیر الحالة الخاص بك ع! من أجل العثور على أفضل سعر
للعائالت منخفضة الدخل Wi-Fiإذا كانت ھناك تخفیضات على شبكة 

.والتي یمكنك التقدم للحصول علیھا

ي معظم الهواتف واألجهزة اللوح�ة، ُ�مكن الوصول �سهولة إ� اإلع 
دادات �ن

ي استخدامك للب�انات، قم ب��ق. Wi-Fiالخل��ة و�عدادات شبكة 
اف وللتحكم �ن

ا . Wi-Fi�شغ�ل باقة الب�انات الخل��ة لد�ك عند االتصال �شبكة  كما �مكنك أ�ض�
ت الق�ام إذا اخ�ت . أن تختار إ�قاف �شغ�ل الب�انات الخل��ة لتطب�قات معينة

ي أنك لن �ستطيع الوصول إ� هذە التطب�قات إال  ن �كون بذلك، فهذا �عين  حني
.  Wi-Fiجهازك متصً� �شبكة 

كات خدمة االتصال �شبكة  ا للعمالء المسددين Wi-Fiتقدم العد�د من ال�ش
�
مجان

العامة المجان�ة �سمح لك بالوصول إ� Wi-Fiإن االتصال �شبكات . للرسوم
نت دون الحاجة إ� استخدام باقة الب�انات الخل��ة باهظة الثمن، و  ل�نها ال اإلن�ت

نت الذي! تتمتع بنفس درجة األمان ف ومجر�ي اإلن�ت ن �ستخدمون ُ�مكن للمتسللني
المجان�ة نفسها أن �حاولوا الوصول إ� كلمات المرور وأسماء Wi-Fiشبكة 

ي 
وئف �د اإلل��ت  الخاصة المستخدم الخاصة بك ومعلوماتك الم�ف�ة ورسائل ال�ب

نت من خالل باقة الب�انا. بك ن �كون أمانك ع� المحك، اتصل باإلن�ت  حني
ّ
!ت الخل��ة



نظرة عامة

تجنب التص�د االحت�ا�ي 
�فةغ�ي محاولةهو االحت�ا�ي التص�د  حسابع�ادعالُمخالشخصع�الما�ي بالنفعتعود بط��قةما شخصلخداع�ش

.ا�تشافهك�ف�ةومعرفةاالحت�ا�ي التص�د منالشائعةاألنواعبعضفهمالمهممن.للخداعالمعرضالشخص

حاالت التص�د االحت�ا�ي الشائعة
الحاالت اتمئوهناكالشائعة،االحت�ا�ي التص�د حاالت ع�أمثلةأر�عة��ي ف�ما 

ا كنعام،�شكل.األخرى �د رسائلأو المكالماتمنحذر� ي ال�ب
وين لرسائلاأو اإلل��ت

ي النص�ة ا إل�كتقدماليت ا ج�دةعروض� وجهتأو تصد�قها،�صعبلدرجةجد�
وماتمعلتطلبأو والنح��ة،اإلمالئ�ةباألخطاءمليئةأو اتهامات،أو تهد�دات

.)PII(الشخص�ةلله��ةمحددة

المكاسب غ�ي المتوقعة
ي حاالت التص�د االحت�ا�ي هذە، يتم االتصال بالشخص المتعرض ل

لخداع �ن
ي مسابقة لم �

ا أو خدمات �ن ا أو سلع� ا مال�� شارك فيها، و�خبارە بأنه قد ر�ــح مبلغ�
ي PIIوُ�طلب منه إرسال أموال أو معلومات 

من أجل المطالبة بمكاسبه، دون أن تأيت
ا هذە المكاسب الخاصة بك، �مكن للشخص PIIو�استخدام معلومات . أبد�

ي و�حول مدخراتك إ� 
.خ�ي حسابه الشالُمخادع أن �دخل إ� حسابك الم��ن

�ة الزائفة  الجمع�ات الخ�ي
ي حاالت التص�د االحت�ا�ي هذە، يتم االتصال بالشخص المتعرض ل

لخداع من �ن
�ة، والذي �طلب المال بعد  . ذلكقبل شخص يتظاهر بأنه ممثل لجمع�ة خ�ي
نت للتأ�د من وجودها �ش �ة ع�ب اإلن�ت ا عن الجمع�ات الخ�ي ي ابحث دائم�

كل قانوين
ع بالمال ع اآلمنة عند الت�ب .وال �ستخدم سوى بوابات الت�ب

ائب المتأخرة  ال�ف
ي حاالت التص�د االحت�ا�ي هذە، يتم االتصال بالشخص المتعرض ل

لخداع من �ن
أو جهة حكوم�ة ) IRS(قبل شخص �د�ي أنه �مثل دائرة اإليرادات الداخل�ة 

ي حالة عدم سداد الرسوم
تتصل بك لن. أخرى، و�ــهددە بالقبض عل�ه أو ترح�له �ن

ا لطلب معلومات IRSدائرة  إذا تلق�ت مكالمة من ! ، لذلك ال تعطها ألحدPIIأبد�
ي متصفح البحث ع� ال� 

وهذا . �بهذا الن�ع، فابحث عن رقم هاتف المتصل �ن
بارە س�ساعدك ع� معرفة ما إذا كان قد تم اإلبالغ عن هذا الرقم من قبل باعت

ا للتص�د االحت�ا�ي  خاص بك إذا انتابك التوتر، فأبلغ مدير الحالة ال. مصدر�
. بالحادثة

عروض عمل ُمبهمة
ي حاالت التص�د االحت�ا�ي هذە، يتم االتصال بالشخص المتعرض ل

لخداع من �ن
كة م��فة تعرض عل�ه وظ�فة قبل إجرائه ألي مقابلة شخص� ة أو تقدمه قبل �ش

ا إ� الوظ�فة ا ب�عطاء معلومات . رسم�� الخاصة بك إ� أي جهة عمل PIIال تقم أبد�
ع�ة .محتملة إال بعد التحقق أوً� من صفتها ال�ش

المعلومات المحددة �ي ما
لله��ة الشخص�ة؟

�ي أي ) PII(المعلومات المحددة لله��ة الشخص�ة 
معلومات �مكن من خاللها ال�شف عن ه��ة شخص

ال ال ع� سب�ل المث-و�شتمل . ما ع� وجه التحد�د
:ع� ما ��ي -الح�

أرقام الضمان االجتما�ي ●
األسماء ال�املة●
توار�ــــخ الم�الد●
العناو�ن●
أرقام الحسابات الم�ف�ة●

رسم�ةغ�ي لهجة●
الدفعمسبقةبطاقةع�الحصولطلب●

ا؟ ماذا أ�ض�

Iمحو األم�ة الرقم�ة 1.3

، / الس�دة الفاضلة ن سا�ش�ي

طة كل�فالند لمدينة أنِت مدينة ل. هذە الرسالة من �ش
ائب قدرە  و�ذا لم �سددي هذا . دوالر2000بمبلغ �ن

!عل�كالمبلغ بحلول نها�ة الشهر، فسيتم القبض

لك ن كون بمجرد وصوله، س�. تم إرسال ضابط إ� م�ن
!األوان قد فات

ن إ� سداد المب ا لتأخر السداد، ستحتاجني لغ نظر�
.  باستخدام بطاقة خصم مسبقة الدفع

بعض العالمات الدالة ع� أن�ي ما
؟هذە الرسالة �ي حالة تص�د احت� ا�ي



Iمحو األم�ة الرقم�ة 1.4
مراقبة األطفال

ي أمر و�ي باعتبارك
نتع�أطفالك�شاطمراقبةالصعبمن�كونقد الرقم�ة،التكنولوج�ا ع� �ن يتعّرضأنالمهممن.اإلن�ت

نت،األطفال ا س�كونوالذيلإلن�ت ي ول�ن.والمهن�ةوالتعل�م�ةاالجتماع�ةح�اتهممنجزء�
ا المهممنه،نفسالوقت�ن أ�ض�

نت،الضارةالجوانبمناألطفالحما�ة ي لإلن�ت
نتع�ب التنمر تتضمنواليت ناسبمغ�ي لمحتوىوالوصولاإلن�ت

نتع�ب والمتص�دينالما�ي واالستغالل ا األب��ةوالمتابعةالرقابةأدواتوتعت�ب .اإلن�ت ا أمر� ور�� .أطفالكحما�ةل�ن

األساس�ةالمصطلحات
ع�الجد�دة)Appleمنالمقدمة(iOSوAndroidبرامج�شتمل
ا،ماألب��ةللرقابةتطب�قاتتتاح.ُمدمجةأب��ةرقابةأدوات

�
�مكنأو جان

اؤها، حولتالمعلومامنلم��د (التطب�قاتتثب�تمنصاتع��ش
.)1.1القسمإ�الرج�عير�ب التطب�قات،متاجر 

نت التنمر ع�ب اإلن�ت
ي إرسال أو ��ش أو مشاركة مح

نت �ن ي أو يتمثل التنمر ع�ب اإلن�ت توى سليب
ي رسائل نص�ة أو تطب�قات أو ع

� ضار أو زائف حول شخص ما �ن
ي � مكن فيها وسائل التواصل االجتما�ي أو المنتد�ات أو األلعاب، واليت

.  �نلألشخاص عرض المحتوى والمشاركة ف�ه ومشاركته مع اآلخ� 

نت المتص�دون ع�ب اإلن�ت
نت هم أشخاص بالغون �ستخدمون اإل  نت المتص�دون ع�ب اإلن�ت ن�ت

ا الستغالل األطفال من خالل االستعانة بالتكنولوج� ا الرقم�ة سع��
.  لتحد�د مواقع األطفال الق�َّ واستهدافهم

عوامل تصف�ة المحتوى
الئم �سمح هذە األدوات بالحد من وصول األطفال إ� محتوى غ�ي م

ي العد�د من التط. ألعمارهم
ب�قات وتتاح عوامل تصف�ة المحتوى �ن

. واألجهزة والمتصفحات

ي االستخدام
أدوات التحكم �ف

ه األطفال تعمل أدوات التحكم هذە ع� تقل�ص الوقت الذي �صل ف�
ي �ستخدمون فيها بع ض إ� تطب�قات معينة، والساعات اليت

ب�قاتالتطب�قات المعينة، وما إذا كان ب�مكانهم الوصول إ� التط
.أم ال

المراقبةأدوات
ما فةومعر األجهزةموقعبتتبعاألمور ألول�اءاألدواتهذە�سمح
األخرىالجوانبع�والتعرفبأجهزتهماألطفال�فعله

.الستخدامها

ما �جب أن تحذر منه
باب هناك طرق عد�دة �مكن من خاللها استغالل األطفال والش

نت تنمر باعتبارك و�ي أمر، س�ساعدك فهمك لل. ع� اإلن�ت
ي منع هذا األمر

نت �ن .والمتص�دين ع�ب اإلن�ت

ن العد�د من التطب�قات واأللعاب بعمل�ات ال�ش  اء داخل تتم�ي
اء مال. التطبيق �ة و�ي �سمح لألطفال ب�جراء عمل�ات �ش
اء داخل التطبي. حق�ق�ة ق عن عند اإلمكان، امنع عمل�ات ال�ش

ومات ط��ق تحد�ث إعدادات الرقابة األب��ة وتجنب ر�ط معل
ي بمتجر التطب�قات

.  حسابك الم��ن

ە من أشكال المح توى يتاح المحتوى العن�ف أو الجن�ي أو غ�ي
نت الحد من قم ب. غ�ي الالئق ع� نطاق واسع ع� شبكة اإلن�ت

تعرض طفلك من خالل مراجعة مواقع ال��ب واأللعاب 
.والتطب�قات قبل السماح ألطفالك باستخدامها

كنك �مكن الحد من تعرض طفلك للمحتوى الضار، ول�ن ال �م
ا ا تام� ع� تأ�د من مناقشة السالمة. تجنب هذا األمر تجنب�

ة نت مع أطفالك مبا�ش مهارات وس�ستف�دون من هذە ال. اإلن�ت
ي جوانب أخرى من ح�اتهم

.�ن

نظرة عامة



إدارة بصمتك الرقم�ة
ي سجل�ي الرقم�ةبصمتك

وين ءكليتضمنإل��ت ي
نتع�تفعله�ش �د ورسائلنص�ةالالرسائلجميعحفظيتم.اإلن�ت ال�ب

ي 
وئف اءوعمل�اتوالصور االجتما�ي التواصلوسائلومنشوراتاإلل��ت نتع�ب والبحثال�ش طبقتانهناك.داألبإ�اإلن�ت

ي المعلومات�ي األو�الطبقة.الرقم�ةالبصمةهذەمن نتمستخدمألي�مكناليت الثان�ةالطبقةأما .إليها�صلأنلإلن�ت
ي المعلوماتف�ي  نتخدمةمزود قبلمنإليها الوصول�مكناليت كاتاإلن�ت نومجر�ي والحكوماتوال�ش أنالمهممن.تاإلن�ت

.إدارتهاوط��قةف�هاستخدامها �مكنوما المعلوماتهذەجمعيتمك�فتعرف

األساسیةالرقمیةبصمتك
یمكن ألصحاب العمل ومالكي العقارات البحث عن حساب

التواصل االجتماعي الخاص بموظف أو مستأجر محتمل من
.  أجل معرفة المزید عنھ

أو Twitterإذا عثرت جھة عمل على حسابك على 
Facebook أوInstagramفما الذي سیفكرون فیھ؟ ،

أوالً، . نإلدارة بصمتك الرقمیة األساسیة، یمكنك القیام بأمری
یع قم بضبط إعدادات الخصوصیة المفضلة لدیك على جم

شیئًا إال ال تنشرثانیًا، . حسابات وسائل التواصل االجتماعي
رصة فھناك دائما ف. إذا كنت ال تمانع في اطالع الجمیع علیھ

!الحتمالیة قیامھم بذلك

اإلجمالیةالرقمیةبصمتك
شره إن بصمتك الرقمیة ال تتشكل فقط من خالل ما تنوي ن

فالشركات وجھات إنفاذ القانون والحكومات. للجمھور العام
ومجرمو اإلنترنت یجمعون المعلومات من مستخدمي 

ا من یُمكن استخدام معلوماتك بعدة وسائل، بدءً . اإلنترنت
.إنشاء إعالنات موجھة وصوالً إلى انتحال ھویتك

الحاالت التي قد تكشف فیھا الشركات عن معلوماتھيما
حول بصمتك الرقمیة إلى سلطات إنفاذ القانون؟ وھل ھذا 

قانوني؟

ا قانونیًا، رغم أن مشاركة الشركات لبصمتك الرقمیة یعتبر أمرً 
ایة یمكنك حم. إال أن بعض الشركات لدیھا سیاسات ضد ذلك

من VPNبصمتك اإللكترونیة من خالل استخدام خدمة شبكة 
أجل إخفاء وجودك عبر اإلنترنت، ومن خالل التصفح في

وضع االستعراض الخاص من أجل منع ملفات تعریف 
بر االرتباط، ومن خالل توخي الحذر أیًضا فیما تقوم بھ ع

!اإلنترنت

األساس�ةالمصطلحات

اإلعالنات الموجهة
ن أجل إن العد�د من مواقع ال��ب �ستخدم بصمتك الرقم�ة اإلجمال�ة م

ا ي زرتها سابق� .  اإلعالن عن منتجات من مواقع ال��ب اليت

اض�ة الخاصة  )VPN(الشبكة االف�ت
نت من خالل إ�شاء شبكVPNتمنحك شبكة  ة الخصوص�ة ع�ب اإلن�ت

نت ع� منع مجر�ي VPNو�ساعد شبكات . خاصة من اتصال عام باإلن�ت
ي ترسلها من جهازك أو �ست اض الب�انات اليت نت من اع�ت .  قبلها عل�هاإلن�ت

نت ع� شبكات  إن . ُمدمجةVPNوتحتوي معظم أجهزة توج�ه اإلن�ت
ا VPNإعداد شبكة  ا �س�طة شه��� معلومات لمزید من ال(قد �كلفك رسوم�

).1.2حول أجھزة التوجیھ، یُرجى الرجوع إلى القسم 

ي (االستعراض الخاص 
)وضع التصفح المتخ�ف

نت، قد �قوم المتصفح بتس ا لإلن�ت ن �ستخدم متصفح� ج�ل ما تقوم به حني
ل ملفات تع��ف نّ االرتباط و�حفظ كلمات المرور والمعلومات المال�ة و��ن

ي سبق لك ز�ارتها صفح الت/�ساعد االستعراض. من مواقع ال��ب اليت
ي منع بعض من ذلك، وهو مهم �شكل خاص عند استخدام

الخاص �ن
.أجهزة ال�مبيوتر العامة

ملفات تع��ف االرتباط
نت �ش�ي ملفات تع��ف االرتباط إ� الب�انات المرسلة من متص فح لإلن�ت

قع ال��ب وهذا �سمح لموا. و�تم حفظها ع� جهاز ال�مبيوتر الخاص بك
ذرك إذا ح. بتذكر و�سج�ل كلمات المرور وسجل التصفح الخاص بك

ك أحد مواقع ال��ب من أنه �ستخدم ملفات تع��ف االرتباط، فإن
ا للوصول إ� إجما�ي بصمتك ا

�
لرقم�ة، مما باستخدامك للموقع تمنحه إذن

.   قد يؤدي إ� ظهور إعالنات موجهة
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وسات وجدران الح وسات والحما�ة من الف�ي امج الضارة والف�ي ما�ةال�ب
ي الوسائلمنالعد�د هناك ن �مكنخاللها مناليت ن للمحتالني نتع�ب والمجرمني وصولهمبمجرد .معلوماتكإ�الوصولاإلن�ت

عمل�اتوتحم�لكباسمائتمان�ةخطوطفتحبمقدورهم�صبحالشخص�ة،له��تكالمحددةالمعلوماتتتبعأو جهازك،إ�
اء وساتتعت�ب .بكالخاصالتوف�ي حسابمناألموالع�واالست�الءالجاريحسابكع��ش االف�ي منالضارةمجوال�ب

ي األساس�ةاألدوات ن اليت ي المجرمونبها �ستعني
جدرانخاللنمسالمتكوع�جهازكحما�ةع�حافظ.هذەمساعيهم�ن

وساتمكافحةو�رامجالحما�ة !الموثوقةالف�ي

عالمات قد تدل ع� أن 
ا وس� لد�ك ف�ي

ة النوافذ المنبثقة● ك��
ات ع� صفحتك ● حدوث تغ�ي

الرئ�س�ة
ي مرسلة من●

وين رسائل ب��د إل��ت
حسابك ولم تكتبها

نا● مجتكرار أعطال ال�مبيوتر أو ال�ب
ةتباطؤ األداء عن �عته المتوسط●
كوجود برامج غ�ي معروفة ع� جهاز ●
�شاط غ�ي عادي●

وسات ك�ف�ة منع الف�ي
امج الضارة وال�ب

ال تنقر ع� اإلعالنات المنبثقة●
منة، استخدم توص�الت ع�ب شبكات آ●

�ل وال تقم بمشاركة الشاشة أو توص
ها جهازك بأجهزة كمبيوتر ل�ست ب

وسات حما�ة من الف�ي
●� ن ا قبل ت�ن لهاافحص الملفات دائم�
استخدم برنامج موثوق للحما�ة من●

وسات الف�ي

األساس�ةالمصطلحات

امج الضارة ال�ب
امج الضارة �ي أي شكل من  ممة البرامج الخبیثة المصال�ب

وعادة ما تصمم . للوصول إلى جھاز إلكتروني أو إتالفھ
ر نوًعا من تعتبر فیروسات الكمبیوت. لالستیالء على األموال

ول إلى البرامج الضارة التي تسمح لمجرمي اإلنترنت بالوص
د من لمزی(معلوماتك المصرفیة وتدمیر رصیدك االئتماني 

.)4.1المعلومات حول االئتمان، یُرجى الرجوع إلى القسم 

وس ال�مبيوتر ف�ي
وس ال�مبيوتر هو برنامج، أو رمز، ضار يهدف إ� تغي�ي ف�ي

تشار یمكن للفیروسات االن. أي جھازالطریقة التي یعمل بھا
بین األجھزة المتصلة وسرقة كلمات المرور وتسجیل 

برید ضغطات لوحة المفاتیح وإتالف الملفات وإرسال رسائل
ل عشوائي إلى جھات االتصال على البرید اإللكتروني ب

وتنتشر ھذه الفیروسات من. والھیمنة على الجھاز برمتھ
قات التي خالل مرفقات البرید اإللكتروني، والملفات والتطبی

. شاركتھیتم تنزیلھا، ومحتوى التواصل االجتماعي الذي تتم م

وسات الحما�ة من الف�ي
كة  كات، مثل �ش ، برامج Nortonُتنِتج العد�د من ال�ش

لتنزیل وتكلف حزم البرامج القابلة ل. الفیروساتللحما�ة من 
ج ھذه رسوًما شھریة، ولكنھا توفر حمایة قویة ضد البرام

.  الضارة والفیروسات

جدار الحما�ة
وس نامج لمكافحة الف�ي ات إن جدار الحما�ة هو أشبه ب�ب

وھو یراقب حركة مرور . التصالك باإلنترنتومخصص 
واجز كما أنھ یضع ح. الشبكة الواردة والصادرة ویتحكم فیھا

ت بین الشبكات الداخلیة الموثوق بھا وغیرھا من الشبكا
. الخارجیة غیر الموثوق بھا

Iمحو األم�ة الرقم�ة 1.6
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نتشبكةإن ا المعلوماتإ�الوصولجعلتقد اإلن�ت ا �سمحو�ي .سهالأمر� ب�مكانكوأصبح.اتللمعلومال��ــــعبالن�ش أ�ض�
نت،ع�ب �سهولةالجار�ةباألحداثالمتعلقةالمعلوماتع�تع�� أناليوم نت�عتقرأەما كلل�سول�ناإلن�ت �كوناإلن�ت

ا ي إخباري،مصدر منأو االجتما�ي التواصلوسائلمنمعلوماتع�تحصلكنتسواء.حق�ق��
مما تتحققأنما دائلكينب�ن

نتع�ب تقرأە .صحتهمنتتأ�د حيت اإلن�ت

المعلومات المضللة

ال�اذبةاألخبار 
للة األخبار ال�اذبة �ي عبارة مستحدثة تصف المعلومات المض

، مثل  Facebookالمنشورة ع� منصات التواصل االجتما�ي
ف األفراد و . Twitterو ا بني وسائل و�شيع استخدام هذە العبارة حال��

ة ول�ست ببساطة، ُ�قصد باألخبار ال�اذبة أي معلومات زائف. اإلعالم
�ي وقد �ش. لها حقائق أو مصادر أو اقتباسات �مكن التحقق منها

ن �قوم مص. األخبار ال�اذبة إ� خطأ ما در ع� سب�ل المثال، حني
ن ل ا أنها إخباري بمشاركة معلومات لم يتم التحقق منها، ثم يتبني ه الحق�

ي صورة مع. معلومات كاذبة
ا �ن لومات وقد تكون األخبار ال�اذبة أ�ض�

ا ما ب. خاطئة تتم مشاركتها عن عمد اعتبارە بل قد �صف الناس شيئ�
ي واقع األمر

ا كاذبة، ع� الرغم من صحته �ن .  أخبار�

نت، قد يتوهمو  ي العهد باإلن�ت ا من و�النسبة لألشخاص حديي� � ن أن كث�ي
والمعلومات المنشورة ع� المنصات. األخبار الساخرة حق�ق�ة
واحدة من المنصات Onionوتعت�ب منصة  . الساخرة ل�ست واقع�ة

و�مكنك قراءة هذا المصدر ع� –الساخرة المعروفة 
theonion.com  .

ا التعرف ع� المعلومات المضللة دائما احرص. ل�س من السهل دائم�
ة لتكون مص ف درك ع� استخدام وسائل إعالم موثوقة وغ�ي متح�ي

وقة و�مكنك أن تختار ز�ارة أحد تطب�قات ال��ب الموث.اإلخباري
 Wall Street، أو New York Times: التال�ة لمتابعة األخبار

Journal أو ،Washington Post أو اإلذاعة العامة الوطن�ة ،
)NPR( أو ،Economist أو ،New Yorker أو ،Reuters أو ،

Atlantic أو ،Politico) لم��د من المعلومات حول إذاعةNPR ،

ي اخت�ار المصدر اإلعال�ي الم
ي نها�ة المطاف، لك الح��ة �ن

فضل �ن
ا أن تقرأ وجهات نظر مختلفة. لد�ك المثال، فع� سب�ل. حاول دائم�

ا من المصادر الم درجة قد �كون المصدر اإلعال�ي المفضل لد�ك واحد�
ي قراءة مصدر إخباري دو�ي . أعالە

ا، و�ذا كان األمر كذلك، ففكر �ن أ�ض�
ي �ي  ي يب ي نظر أم��ك�ة ودول�ة ). BBC(مثل يب وهذا �قدم لك وجهيت

اسة حول األخبار، وس�سمح ل�ل بتك��ن آرائك المتعلقة بالس�
ها من األحداث الجار�ة �شكل أفضل .  والحكومة وغ�ي

ا�تشاف المعلومات المضللة
�ن ل�ست هناك ط��قة سهلة ال�تشاف المعلومات المضللة، ول

:  �مكنك البدء باتباع الخطوات التال�ة

ي 
ال��اء المعلومائت

ي مارس 
المعلومات ) WHO(، وصفت منظمة الصحة العالم�ة 2020�ن

وس كورونا ب نت حول جائحة ف�ي اعتبارها المضللة الموجودة ع� اإلن�ت
ا« ع� ولمكافحة المعلومات المضللة الموجودة. »و�اًء معلومات��

، أطلقت منظمة الصحة العالم�ة حمل ة وسائل التواصل االجتما�ي
وس كورونا ة حول ف�ي المثال، فع� سب�ل. لدحض الشائعات المنت�ش

وس لم يثبت أن تناول الثوم �ح�ي األشخاص من التقاط عدوى ف�ي 
.  كورونا

�شكك ف�ما تقرأە●
ي ● كن ع� درا�ة بالمنصات اليت

ل تقدم معلومات مضللة �شك
شائع

تقصَّ الحقائق ●

ا استخدام تطب�ق ات، كما �مكنك أ�ض�
ز لتق�ي الح قائق مثل تطبيق رو��ت

)Reuters fact check( من أجل ،
:  ا�تشاف المعلومات المضللة

www.reuters.com/fact-check.

http://www.reuters.com/fact-check
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إعدادات اللغة قابلة للضبط

وصول ع�ب الهاتف المحمول والجهاز 
اللو�ي وال�مبيوتر

استخدام متوسط للب�انات

تكلفة متفاوتة
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Rosetta Stone ي االنغماسع��عتمد اللغةلتعل�مبرنامجهو
المتعلمون�خضع.المحادثاتع�وُ�ركز ممارستها �ن

مناأل�شطةلبوتط.بالمتعلمالخاصالفردياللغةتعلممسار لص�اغةالنتائجوُ�ستخدمالمستوى،لتحد�د الختبار 
ن  وقواعد مفرداتوتعلملل�لمات،الصحيحالنطقع�والتدربالصور،معوالنصوصاألصواتمطابقةالمتعلمني

Rosettaو�عت�ب .جد�دةنح��ة Stone ا �ةاللغةتعلمدروسبجانبشام�ً برنامج� ن ي اإلنجل�ي .الشخ�ي ور الحضتتطلباليت

ة، Rosetta Stone�قدم  جلسات دروس خصوص�ة مبا�ش
ة لمدة خمس  تتألف من جلسات تعل�م لمجموعات صغ�ي

�ن دق�قة تحت ق�ادة ُمعلم متمّرس ا ل. وع�ش جلسة حدد موعد�
ي 
ة من أجل ممارسة مهاراتك اللغ��ة �ن دروس خصوص�ة مبا�ش

!  مكان آمن

ي ضع
اعتبارك�ف

طقد  تجاوز تختار أن�مكنك.تقي�مهأجلمننطقكلتسج�لم�كروفونلد�ك�كونأنالدروسبعض�ش�ت
ن الدروسهذە لإ�عودتكلحني ن .عاٍل بصوتإجاباتكنطقإمكان�ةوتوفر الم�ن

اك واألسعار خطط االش�ت
ات تبلغ Rosetta Stone�قدم  اك متدرجة لف�ت 12و6و3خطط اش�ت

ا24و قة ول�ل خطة منها رسوم تفع�ل لمرة واحدة، تكون مستح. شهر�
ا شه��ة ، وكذلك رسوم� اء األو�ي داد رسوم ستحتاج إ� س. السداد وقت ال�ش

ة رة موقع تفضل ب��ا. إضاف�ة للوصول إ� الدروس الخصوص�ة المبا�ش
Rosetta Stoneي للتعرف ع� أحدث األسعار

وين :  اإلل��ت
www.rosettastone.com/buy-english . ،ا �ت ترخ�ص� �د فتأ إذا اش�ت

ي لتجنب استمرار 
ي من إ�قاف التجد�د التلقايئ

.  الفوات�ي تل�ت

http://www.rosettastone.com/buy-english
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Lingokids ةاللغةلتعلمبرنامجهو� ف ف لألطفالومصمماإلنجل�ي ف سنبني اللغةاألطفاللميتعوف�ه.أعواموثمان�ةعامني
�ة ن ي ب��د رسائلLingokidsو�رسل.التفاعل�ةواأل�شطةالف�ديو مقاطعخاللمناإلنجل�ي

وين ةلمتابعاألمور أول�اءإ�إل��ت
�د رسائلو�شتمل.أطفالهمتعلم ي ال�ب

وين ي المحرز التقدمحولتقار�ر ع�اإلل��ت ي األمور أول�اء�ساعد واليت
ع�البقاء�ن

ي بالمفرداتدائماطالع
ي الجد�دةواألغاين .أسب�عكلأطفالهميتعلمها اليت

اك واألسعار خطط االش�ت
ا شه��ة للوصول إ� عدد غ�ي محدود Lingokids�فرض  من رسوم�

جدات األ�شطة والتعلم التفاع�ي ومقاطع الف�ديو وآخر المست
كما �سمح النسخة غ�ي . إلحاطة أول�اء األمور بالتقدم المحرز

ا ب�دارة ب�اناتهمLingokidsالمحدودة من  من ألول�اء األمور أ�ض�
ي وضع عدم االتصال 

�ل األلعاب لالستخدام �ن ن ��د من لم(خالل ت�ن
).  1.4المعلومات حول مراقبة األطفال، ُير�ب الرج�ع إ� القسم 

ي للتعرف ع� أحدث Lingokidتفضل ب��ارة موقع 
وين اإلل��ت

.www.lingokids.com: األسعار

ي 
وصول مجائف

Lingokids�مكن ألي شخص الوصول إ� النسخة األساس�ة من 
ا
�
األساس�ة، �مكن لألطفال Lingokidsومن خالل �سخة . مجان

ا كحد أق� وال .الوصول إ� ما �صل إ� ثالثة أ�شطة يوم��
ي ع� إرسال آخر المستجدات إ� أو 

ل�اء �شتمل الوصول المجاين
ي وضع عدم

األمور حول التقدم المحرز أو استخدام األلعاب �ن
.  االتصال

ا Lingokids�عت�ب  �ةاإلنجوالمفرداتواأللوانواألشكالواألرقامالحروفبمراجعةاألطفالف�ه�قومشامً�،منهج� ن ل�ي
ا Lingokids�قدمكما .األساس�ة ا أ�ض� .وراتوالديناصالصح�ةوالنظافةالطعاممثلش�قة،أخرىموضوعاتحولدروس�

كأن،هامةدروسوتعلمالحروفتتبعخاللمنالج�دةالحرك�ةمهاراتهماألطفالُ�مارسالدروس،هذەخاللومن
!يومكلبالفرشاةأسنانهمغسليتذكروا 

حافظ ع� سالمتك
ا�ات، س�فرض  امج القائمة ع� االش�ت ا شه��ة، بغض النظر عما إذا كنت Lingokidsشأنه شأن العد�د من ال�ب رسوم�

اك، �جب ع� المستخدم أن يتواصل مع . �ستخدم التطبيق أم ال ةLingokidsوإللغاء االش�ت . مبا�ش

إعدادات اللغة قابلة للضبط

وصول ع�ب الهاتف المحمول والجهاز 
اللو�ي وال�مبيوتر

استخدام متوسط للب�انات

تكلفة متفاوتة

http://www.lingokids.com/
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وصول ع�ب الهاتف المحمول والجهاز 
اللو�ي وال�مبيوتر

استخدام متوسط للب�انات

DuoLingo ا تقدمللغةتعلمخدمةهو نتع�ب دروس� ا اإلن�ت ي التطبيقع�معتمدةودروس� ع�اللغةتعل�ي م�ساعد واليت
ي تقدمإحراز 

خدماتDuoLingoو�تيح.لغة20منبأ��� مقدمةدراس�ةدورة90منأ��� هناك.اللغةإجادةسب�ل�ن
ةأخرىوخدماتمجان�ة ن .مدفوعةبرسوممم�ي

اللغة Iمحو األم�ة الرقم�ة 2.3

ي ضع
اعتبارك�ف

ي التعل�مبجانبرائعةخدمةDuoLingoتعت�ب 
ي للغةوالتعرضالفصول�ن

أن�مكنها ال ول�ناليوم�ة،الح�اة�ن
!الجد�دةاللغةبتعلمالخاصةاألساس�ةالمكوناتهذەمحلتحل

ا�ات  DuoLingoاش�ت
ن است�عابك للغة و�جادتها، �جب أن تكون أدوات  المخصصة Duolingoلتحسني

نة بتعل�م داخل الفصول الدراس�ة لتطب�قات ُير�ب ز�ارة متجر ا. لتعلم اللغة مق�ت
، لمعرفة أحدث األسعارDuolingoالمفضل لد�ك، أو موقع  ي

وين :  اإلل��ت
www.duolingo.com  .

ف –خدمات مجان�ة  متاحة لجميع المستخدمني

علم دروس قائمة ع� النقاط، تحا�ي األلعاب من أجل إضفاء المتعة ع� ت●
اللغة

ي تعلمك ك�ف�ة القراءة وال�تابة واالستم● اع والتحدث دروس بناء المهارات اليت
�ة  ن باللغة اإلنجل�ي

ا ● ي تطبيق لألجهزة المحمولة أ�ض�
لمعلومات لم��د من ا(تتاح ع�ب ال��ب و�ن

)1.1حول متاجر التطب�قات، ُير�ب الرج�ع إ� القسم 

خدمات مدفوعة

ال توجد إعالنات داخل التطبيق●
نت● �ل من أجل التعلم دون اتصال باإلن�ت ن دروس قابلة للت�ن
اختبارات مهارات غ�ي محدودة●
تكلفة شه��ة ●

تكلفة متفاوتة

http://www.duolingo.com/
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إعدادات اللغة قابلة للضبط

وصول ع�ب الهاتف المحمول
والجهاز اللو�ي 

استخدام مرتفع للب�انات

ي 
وصول مجائف

ي ترجمةتطبيقهوTarjimlyتطبيق
ا تصم�مهتممجائف ي والعاملونالالجئونل�ستخدمهخص�ص�

.اإلغاثةالمج�ن
جمتوص�لهمالمستخدمون�طلب ي Tarjimlyموقعب��ارةتفضل.المتاحةاللغاتب�حدىمتط�عبم�ت

وين للحصولاإلل��ت
ن توص�ليتم.www.tarjim.ly/en:اللغاتعروضبأحدثقائمةع� م�مكنهخاصةبمحادثةذلكبعد المستخدمني
.ف�ديومكالمةع�ب االتصالأو الصوت�ة،والتسج�التالنص�ةوالرسائلالمستنداتإرسالخاللها من

ال��ة والمعاي�ي 
ن متطوعون، إال أنهم يهدفون إ� تقد�م خدمات شاملة ودق�Tarjimlyع� الرغم من أن تطبيق  جمني ي وأن جميع الم�ت

قة تطبيق مجاين
ي . وتتمتع بال��ة

ن للتدر�ب ع� المعاي�ي والخصوص�ة والسلوك األخال�ت غ عن أي تج��ة سيئة ومن الممكن اإلبال . �خضع جميع المتطوعني
ي اإلبالغ عنها

جم، بل ينب�ن .  مع الم�ت

ف يبلغ  ن متوسط مدة االنتظار دق�قتني ن الفور�ني جمني ة ومع ذلك، قد تحتاج. من أجل توص�لك بأحد الم�ت إ� االنتظار لف�ت
ن  ن المتطوعني ن الفور�ني جمني ي لديها عدٌد أقل من الم�ت .  أطول للغات اليت

حافظ ع� سالمتك
ن )PII(ال �شارك المعلومات المحددة له��تك الشخص�ة  جمني ، مثل رقم الضمان االجتما�ي الخاص بك، مع الم�ت

ن المحل�ة الخاصة بك  ن الذين لم يتم التحري عنهم من قبل وكالة إعادة التوطني  الم��د حول للتعرف ع�(المتطوعني
.  )1.3، ُير�ب الرج�ع إ� القسم PIIمعلومات 

Iمحو األم�ة الرقم�ة 2.4اللغة

http://www.tarjim.ly/en
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TranslateGoogle ن ف ما ي��د عن �ي خدمة ترجمة مجان�ة �سمح للمستخدمني جمة بني و�ي عمل�ة . لغة100بال�ت
ي عجلة من أم

ن تكون �ن . ركترجمة فور�ة، ولذلك تعت�ب ط��قة رائعة لفهم ال�لمات والعبارات الرئ�س�ة حني

ا ب، 1964من قانون الحقوق المدن�ة لسنة 4بموجب الباب  ي تتل�ت تم��ً� ف�درال��
لزم جميع المنظمات اليت

ُ
موجب ت

ي أن طبيبك ومدير حالتك وكذلك المدرسة الخاصة بطفلك يتح. القانون بتوف�ي ترجمة فور�ة ملون مسؤول�ة وهذا �عين
ورة جم فوري بحضور شخ�ي أو ع�ب الهاتف عند ال�ن !  توف�ي م�ت

جمة ال�ت
ع� TranslateGoogleال تقت� قدرات 

مكنها بل �. ترجمة النصوص المكت��ة فحسب
ة أ�ضا ترجمة النصوص المطبوعة والمكت��
ا بخط ال�د وال�لمات المنطوقة، كما �مكنه

ا لبعض ال�لمات المكت��ة ا�تشاف اللغة تلقائ��
.   أو المنطوقة أو المرئ�ة

الدقة 
�ي خدمة ��عة TranslateGoogleع� الرغم من أن خدمة 

جمة التح����ة أو الف ور�ة ع� وم��حة، إال أنها ل�ست بد�ً� عن ال�ت
ف جم مح�ت جمات، استخدم لغ. �د م�ت ة وللحفاظ ع� دقة ال�ت

ة للغة تحقق من الدقة من خالل تبد�ل ا. �س�طة و عبارات قص�ي
ي المعين 

جمة ال�تشاف أي تغي�ي �ن .  األصل�ة إ� اللغة الم�ت

ي ضع
اعتبارك�ف

ا ما تكون الخدمة غ�ي قادرة ع� ا�تشاف ا ا من لغة ألخرى، وغالب� � ا كب�ي
�
جمة اختالف ي المزدوجةتختلف دقة ال�ت

. لمعاين
جمة .  كلما كان النص أق�، ازدادت دقة ال�ت

إعدادات اللغة قابلة للضبط

وصول ع�ب الهاتف المحمول والجهاز 
اللو�ي وال�مبيوتر

استخدام متوسط للب�انات

ي 
وصول مجائف



Google Suite،أوG Suite،ینح.اإللكترونيبریدكبعنوانالمرتبطةالتطبیقاتمنمجموعةھو
إنشاءإلىتلقائیًایؤديفھذا،Googleعلىإلكترونيبریدحسابأو،Gmailحساببإنشاءتقوم

Gعلىحساب Suite.تطبیقاتمنتطبیقكلویتاحG Suiteوتطبیقویبتطبیقصورةفي
طریقعنبكالخاصالكمبیوترجھازعلىالویبتطبیقاتإلىالوصولویمكنك.المحمولةللھواتف
.بكالخاصGmailحسابإلىالدخولتسجیل

ي Gmailیعتبر 
وين �د اإلل��ت ا من أ��� خوادم ال�ب ا اسم ُ�ستخدم أ�ض� .المستخدمة ع� نطاق واسعواحد�

لم��د (الخاص بك G Suiteمن أجل �سج�ل الدخول إ� حساب Gmailالمستخدم وكلمة المرور الخاصة بك ع� 
.)3.2، ُير�ب الرج�ع إ� القسم Gmailمن المعلومات حول 

ي �سمح لك ب��شاء وحفظ المحتوى من أي جهاز Google Driveیوفر  مساحة تخ��ن سحاب�ة، واليت
ا
�
ي أي مكان، مجان

�ة وجداول المستندات والعروض التقد�ممن خالل هذا التطبيق، �مكنك استخدام. كمبيوتر، �ن
.Googleالب�انات من 

و�مكنك استخدامه لتذكر مواع�دك . ع� إدارة وقتكGoogle Calendarیساعدك تطبیق التقویم 
ي ح�اتك اليوم�ة

ي عملك أو �ن
.واجتماعاتك والمواع�د النهائ�ة المهمة، سواء �ن

بحفظ وتخ��ن عدد محدود من الصور ألغراض العمل واالستخدام PhotosGoogleیسمح لك تطبیق 
نت .الشخ�ي ع�ب اإلن�ت

Google Hangoutsیسمح لك  Meetباستضافة مكالمات الف�ديو والمشاركة فيها.

Google Hangouts Chatمل هو عبارة عن خدمة رسائل فور�ة �مكنك استخدامها للتواصل مع زمالء الع
، ير�ب Google Hangouts ChatوGoogle Hangouts Meetلم��د من المعلومات حول (واألصدقاء والعائلة 
.)4.4الرج�ع إ� القسم 

التوظ�ف Iمحو األم�ة الرقم�ة 3.1



إعدادات اللغة قابلة للضبط

وصول عبر الھاتف المحمول والجھاز 
اللوحي والكمبیوتر

استخدام مرتفع للبیانات

وصول مجاني

ي �كون لد�كمن المهم أن 
وين ي للتواصل مع المر�ن . عنوان ب��د إل��ت

وين �د اإلل��ت ، و�ستخدمه إدارة �ستخدم األطباء ال�ب
ن و�ستخدمهالخدمات االجتماع�ة إلرسال اإلخطارات،  ، الذي �مثل Gmailو�تمتع . أصحاب العمل للتواصل مع المرشحني

ا، �سهولة االستخدام واألمان والمجان�ة ي استخدام�
وئف �د اإلل��ت ا من أ��� خوادم ال�ب .واحد�

كلمات المرور
دك �ستخدم هذە ال�لمات أو العبارات ال��ة للوصول إ� حساب ب��

ي 
وين ا و . اإلل��ت

�
ا و�شكل عام، ستحتاج أن تتضمن كلمة المرور حرف � ا كب�ي احد�

ا وأال تقل عن الحد األدين المطلوب لعدد الحر  � ا صغ�ي ا واحد�
�
وف وأن وحرف

ارمزا تتضمن  ء ال �. ف��د� ي
عرفه أحد �جب أن تكون كلمة مرورك عبارة عن �ش

ا �سهل عل�ك أن تتذكرە .سواك، ول�ن اجعلها شيئ�

إ�شاء حساب
نت وا�تب ما ��ي   create a: إل�شاء حساب، افتح محرك بحث ع� اإلن�ت

Gmail account) إ�شاء حساب "أوGmail .(" انقر ع� أول رابط �ظهر
ي وهذا سينقلك إ� موقع و�ب ح�ث �مكنك ف�ه إ�شاء ب��د إ. أمامك

وين .  ل��ت
ا و�سهل تذكر  اف�� ي اح�ت

وين .ەتذكر أن تجعل عنوان ب��دك اإلل��ت

ي 
وئف عينة ب��د إل��ت

T.K.577ghty@gmail.com
Tatyana.Kravoskyy@gmail.com

اف�ة ي أ��� من مجرد وس�لة للتواصل، إنه أداة اح�ت
وئف �د اإلل��ت اب العمل المحتملة ستستخدمه للتواصل مع أصح.إن ال�ب

.  و�رسال الس�ي الذات�ة وتقد�م طلبات التوظ�ف

التوظ�ف Iمحو األم�ة الرقم�ة 3.2

حافظ ع� سالمتك
ا ع� �سج�ل ا! ال �شارك كلمة المرور الخاصة بك مع أي شخص لخروج من عند استخدام جهاز كمبيوتر عام، احرص دائم�

ي 
وين �د اإلل��ت س من رسائل التص�د االحت�ا�ي ع�ب ال�ب ، لم��د من المعلومات حول رسائل ال(حسابك واح�ت تص�د االحت�ا�ي

).1.3ُير�ب الرج�ع إ� 

مثال ل�لمة المرور
Password1!

Tk1871!

A&Abaking@gmail.com: إلى
مساعد كبیر الطھاة–الوظیفة الشاغرة مؤخًرا لدیكم : الموضوع

جونسون، / السید الفاضل

یر مساعد كب"أكتب إلیك ھذا الخطاب للتقدم بطلب لشغل وظیفة 
وأنا أدرك أنك تبحث عن. الشاغرة بموقعكم في روكالند" الطھاة

أعتقد و. شخص لدیھ الخبرة والكفاءة واالھتمام بالَخبز والطھي معًا
. تقادوإلیك أسباب ھذا االع. أنني سأكون مناسبًا جًدا لھذا المنصب

شر لقد عكفت، على مدار سنوات خبرتي في مجال المطاعم الثني ع
عاًما، على تعزیز مھاراتي في جمیع جوانب العمل وراء ) 12(

حد وقد بدأت مسیرتي المھنیة غاسالً للصحون في أ. الكوالیس
منصب ومن ھناك أصبحت مضیفًا ثم نادالً حتى وصلت إلى. المقاھي

.ولقد ظللت طاھیًا مساعًدا لخمس سنوات. طاٍه مساعد

.  ریبًاأتطلع إلى سماع ردكم ق. شكًرا لكم على وقتكم وحسن اھتمامكم

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp


إعدادات اللغة قابلة للضبط

وصول عبر الھاتف المحمول والجھاز 
اللوحي والكمبیوتر

استخدام مرتفع للبیانات

تكلفة متفاوتة

كویمكنالوظائف،عناإلعالنأجلمنالعملأصحابیستخدمھا.احترافیةاجتماعيتواصلمنصةأكبرLinkedInیُعد
علىLinkedInعلىحسابإلنشاء.لمھاراتكوالترویجالشاغرةالوظائفعلىللعثورLinkedInبمنصةاالستعانة

بزیارةمقكمبیوتر،جھازمنحسابلبدء.التعلیماتواتبعالمحمولةلألجھزةالمخصصالتطبیقبتنزیلقمھاتفك،
https://www.linkedin.comعلىوانقر"Join now")اآلنانضم(.

ي ومجتمعاتصالجهاتإ�شاءالشب�ي بالتواصل�قصد .الشب�ي للتواصلممتازةأداةLinkedIn�عد
.حولكنممهيف

كالعملأصحابإ�ترشحكأنهذەاالتصاللجهاتو�مكن ع�د�قهمتصإمكان�ةعنناه�كالمتاحة،بالفرصوتخ�ب
.مهاراتك

ا�ات االش�ت
�نLinkedInتتاح �سخة  LinkedInسخة فمن خالل �. األساس�ة بالمجان، وتعت�ب كاف�ة بالنسبة لل�ث�ي

نت، وكتابة المنشورات والمقاالت، والبحث عن األساس�ة، �مكنك تط��ر ه��تك المهن�ة ع�ب اإلن�ت
ق�ة إ� . الوظائف والتقدم إليها هناك مست��ات لحسابات . LinkedIn Premiumو�مكنك اخت�ار ال�ت

Premiumسمح لك حساب . ، كلها بتكلفة شه��ة مختلفة�Premium د� باستخدام نظام ال�ب
ي الداخ�ي دون قيود والوصول إ� منصة التعلم 

وين توفر لك منصة .LinkedIn Learningاإلل��ت
LinkedIn Learning مج�ات وتكنولوج�ا األعمال والمهارات نت حول ال�ب دورات ع�ب اإلن�ت

ي للوصول إ� �سخة تج��ب�ة مجان�ة واالطالع عLinkedInتفضل ب��ارة موقع .المهن�ة
وين � اإلل��ت

. https://premium.linkedin.com: أحدث األسعار

ما �جب الق�ام به
.استخدم قواعد نح��ة وعالمات ترق�م وتهجئة سل�مة

.بادر بالرد ع� الرسائل
اف�ة .استخدم صورة اح�ت

ات العمل والتعل�م .ضع قائمة بجميع المهارات المهن�ة وخ�ب

ما ال �جب الق�ام به
.ال �ستخدم لغة غ�ي رسم�ة أو غ�ي الئقة

ا أو مقاطع ف�ديو غ�ي رسم�ة .ال تن�ش صور�

التوظ�ف Iمحو األم�ة الرقم�ة 3.3

حافظ ع� سالمتك
ا LinkedIn�ستخدم  ا داخل�� له جهة راع�ة من أجل توص�ل الرسائل الشخص�ة الخاصة إ� أعضاء ) InMail(ب��د�

LinkedIn .فيها إ� �دعونك. وهذە الرسائل �ي عبارة عن إعالنات يتم �سل�مها إ� صناديق الوارد الخاصة باألعضاء
ي خدمات مدفوعة، مثل ترق�ة حسابك إ� 

اك �ن .LinkedIn Premiumاالش�ت

موكتي داھال
US Together, Incمنسق التوظیف لدى 

Reynoldsburg, Ohio 443من الزمالء

الخبرة
منسق توظیف

US Together, Inc.

التعلیم
Tribhuvan Vishwavidalaya
علم االجتماع/ماجستیر في آداب اللغة اإلنجلیزیة

2016-2020
التراخیص والشھادات

مرخص لھ) CHW(موظف صحة مجتمعیة 
مجلس التمریض بوالیة أوھایو

ال یوجد تاریخ انتھاء صالحیة-2019صادرة في سبتمبر 

مراسل صحفي مكلف
خدمات األطفال في مقاطعة فرانكلین

https://www.linkedin.com/
https://premium.linkedin.com/


ي األمور أصعبمن
ي المنصبإ�جاد هو وظ�فةع�الحصول�ن

قاعدةIndeedو�مثل.إل�هللتقدمالمناسبالوظ��ن
ةإليها والتقدمالوظائفعنالبحثو��مكانك.الشاغرةللوظائفضخمةب�انات .Indeedع�مبا�ش

ي Indeedلدىالبحثوظ�فة�ساعدك
ي الوظائفع�العثور �ن

طاقنلتضييقمحددةمعلوماتاستخدم.منطقتك�ن
بطلبتتقدمأال ف�جبالعمل،موقعإ�الذهاب�ستطيعال كنتإذا .ف�هالعملت��د الذيالموقعباخت�ار ابدأ .خ�اراتك

ي حدد !له
ي ترغبكنتإذاما بحثك�ن

ي بدوامأو كاملبدوامالعمل�ن
ا كنتإذا وما جزيئ منالعملأو بعد عنللعملمتاح�

ل ن ي فكر .الم�ن
ي المختلفةالطرق�ن كلماتاستخدم.هاعنبها �علنأو معينةوظ�فةإ�بها �ش�ي أنشخصألي�مكناليت

.الص�اغاتمنممكنعدد أ��ب تجربلمإنالوظائفبعضتفوتكقد الوظائف؛عنللبحثمختلفة

بدء حساب
نتIndeedقد �عمل ملفك الشخ�ي لدى  ة ذات�ة ع�ب اإلن�ت ب لمساعدة أصحا. باعتبارە س�ي

تك الوظ�ف�ة السابقة وتعل�مك وحدث حالت ي العثور عل�ك، قم ب�دراج خ�ب
ك الوظ�ف�ة العمل �ن

حصول ع� اتبع هذا الرابط للتسج�ل من أجل ال.األجر/وموقعك وتفض�التك بخصوص الراتب
ي ع�

.Indeed https://secure.indeed.com/account/register:حساب مجاين
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حافظ ع� سالمتك
ن شخص�ا قبل إعطائهم معلومات محددة له ي بأصحاب العمل المحتملني

ا دائما أن تلت�ت
�
��تك من األ��� أمان

ول لمعرفة الم��د ح(، مثل أرقام الضمان االجتما�ي أو أرقام الحسابات الم�ف�ة الخاصة بك )PII(الشخص�ة 
.)1.3، ُير�ب الرج�ع إ� القسم PIIمعلومات 

إعدادات اللغة قابلة للضبط

وصول ع�ب الهاتف المحمول والجهاز 
اللو�ي وال�مبيوتر

استخدام مرتفع للب�انات

ي 
وصول مجائف

https://secure.indeed.com/account/register


إعدادات اللغة قابلة للضبط

وصول ع�ب الهاتف المحمول والجهاز 
اللو�ي وال�مبيوتر

استخدام مرتفع للب�انات

ي 
وصول مجائف

نتCraigslist�عد  ا من أ��ب وأقدم خوادم القائمة ع� اإلن�ت نت، �و�عت�ب ,. واحد� ا ع�ب اإلن�ت ا مجتمع��
�
مكن ف�ه سوق

مكن لُمالك ألصحاب العمل ��ش فرص العمل المتاحة لديهم، و�مكن لألفراد بيع السلع المستعملة المملوكة لهم، و�
اف وس�ط Craigslistبينما ُ�عد . العقارات إدراج العقارات المتاحة مصدر معلومات عظ�م الفائدة، إال أنه ال �خضع إل�ش

ف ي أنه ال يوجد أحد ل�منع المنشورات البذيئة أو غ�ي القانون�ة أو غ�ي ذات الصلة أو �ضع عال . مح�ت مات عليها أو وهذا �عين
.  ي��لها

بأمان Craigslistاستخدام 
ا، ل�ن من المهم أن تعرف ك�ف�ة تجنب التص�د االحت�Craigslist�عد  إل�ك . ا�ي مف�د�

:للبحث عن الوظائف دون المساس بأمانكCraigslistأر�ــع نصائح حول استخدام 

التحقق ع�ب مصادر متعددة
ي مIndeedوLinkedInوGoogleاستخدم 

كة �شكل قانوين ن للتحقق من وجود ال�ش
كة أو فرصة العمل، فقد تكون أما. مصادر متعددة م حالة إذا لم �كن هناك سجل لل�ش
.  )3.4، ُير�ب الرج�ع إ� القسم Indeedلم��د من المعلومات حول (تص�د احت�ا�ي 

البحث عن رسائل التص�د االحت�ا�ي 
ي تحتوي ع� العد�د من األخطاء النح��ة واإلمال  ئ�ة، مثل تجنب إعالنات الوظائف اليت

ا مرتفعة �شكل غ�ي واق�ي  ي تعرض أجور� ول لم��د من المعلومات ح(تلك اليت
.  )3.6الرواتب، ُير�ب الرج�ع إ� /األجور

اعرف حقوقك
ن إ�مال مهام مكثفة قبل ال ي تتطلب من المتقدمني توظ�ف، تجنب عروض العمل اليت

ن بالمجان .فهذە قد تكون وس�لة للحصول ع� عاملني

)PII(ال تقدم معلومات محددة له��تك الشخص�ة 
ي تطلب معلومات  كات اليت ، قبل إجراء PIIتجنب ال�ش ، مثل أرقام الضمان االجتما�ي

ا . مقابلة أو تعيينك رسم��

التوظ�ف Iمحو األم�ة الرقم�ة 3.5

حافظ ع� سالمتك
ل�ن، كن و . وس�لة رائعة للعثور ع� السلع المستعملة، مثل الس�ارات واألثاث، أو الشقق الشاغرةCraigslist�عت�ب 
ا � سلعة أو �ستأجر شقة دون معاينتها أو�ً . حذر�

!ال �ش�ت



إعدادات اللغة قابلة للضبط

وصول ع�ب الهاتف المحمول والجهاز 
اللو�ي وال�مبيوتر

استخدام متوسط للب�انات

ي 
وصول مجائف

ا العملعنالبحث�كونقد  اأمر� ونال العملأصحابمنال�ث�ي إن!محبط� ومنلشاغرة،اللوظائفالمخصصةاألجور ين�ش
ي العملطب�عةتدركأنالصعب

امكقبلما مكان�ن ن ف Glassdoor�سمح.معهمبعقد بهال�ت ف للموظفني الحق�قيني
ن �ساعد وهذا .ه��تهمعنال�شفدونأجورهمو��ش عملهمأصحابعنتقي�ماتبمراجعة ع�ملالععنالباحثني

كاتتلكلدىللعمل�سعونكانوا إذا ما تحد�د  .الأمال�ش

فهم التقي�مات واألجور
�ب ، إ� جانب تقار�ر الرواتب والمزا�ا، ُير Glassdoorعند قراءة تقي�مات 

وحدە إدراك أن التقي�مات الفرد�ة قد ترتبط �سلوك�ات ذلك الموظف
حاول قراءة أ��ب عدد ممكن من التقي�مات. ول�س بحقائق الوظ�فة

ت عن األجر إذا كان كل تقي�م يتضمن تعل�قا. واستنِبط التوجهات العامة
ا ء لإلجازات المدفوعة، فمن المرجح أن �كون هذا حق�ق�� ناح�ة من ال. ال�ي

ي تقي�م واحد فقط، فقد ال �كون ذلك
�ر هذا األمر �ن

ُ
ااألخرى، إذا ذ .  صح�ح�

ا استخدام  إذا كانت لد�ك. لالستعداد للمقابالتGlassdoor�مكنك أ�ض�
�ب ز�ارة  كةGlassdoorمقابلة، ف�يُ ومن . للعثور ع� ملف تع��ف ال�ش

ه األشخاص هناك، انتقل إ� عالمة التب��ب الخاصة بالمقابلة، واقرأ ما كتب
ي طرحت عليه .  ماآلخرون الباحثون عن عمل حول أسئلة المقابلة اليت

ي 
.للوصول إ� هذە المعلومات، ستحتاج إ� إ�شاء ملف شخ�ي مجاين

ا بمثابة لوحة إعالنات للوظائف تفرض رسو Glassdoor�عت�ب  ا ع� أ�ض� م�
ي 
وين عند . أصحاب العمل نظ�ي ��ش الوظائف الشاغرة ع� موقعهم اإلل��ت

تك الذات�ة لتسه�ل تقد�م الطل ستقوم . باتإ�شاء حساب، قم بتحم�ل س�ي
Glassdoorا، ول�ن ال تنس إرفا تك الذات�ة تلقائ�� ق خطاب ب�رفاق س�ي

.تغط�ة مخصص
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ي ضع
اعتبارك�ف

ا تصبحإنها بل.%100بنسبةاله��ةمخف�ةل�ستGlassdoorتقي�ماتإن منلم��د (الرقم�ةبصمتكمنجزء�
العملبأصحابعالقتكإفساد عدمع�احرص.)1.5القسمإ�الرج�عُير�ب الرقم�ة،البصماتحولالمعلومات

نتع�األشخاصتخصسلب�ةمعلومات��ش خاللمن !اإلن�ت



البدء
� عند التخط�ط لالنضمام إ

ن مكالمة ف�ديو، من المرجح أ
دعوة لحضور تتسلم

ا ي ت. االجتماع مسبق�
لك و�ن

الدعوة، ستجد معلومات 
ي  حول المنصة اليت

تجر قم ب��ارة م. ستستخدمها
�ل الم ن نصة التطب�قات لت�ن

.   ابلةواختبارها قبل إجراء المق

ا Zoom�عت�ب .الف�ديوع�ب مقابلةإ�االنضمامالعملأصحابمنك�طلبقد العمل،عنبحثكأثناء ف منواحد� بني
ي الف�ديو ع�ب المؤتمراتعقد خدماتمنالعد�د 

ي .العملأصحاب�ستخدمها قد اليت
إجراءطلب�ُ األح�ان،منكث�ي �ن

ن الف�ديو ع�ب مقابلة كةتقومحني ن أو المقدملطلبكمسبقفحصب�جراءال�ش ي تضافتكاسع�قادر�ن�كونوا الحني
مكاتبهم�ن

ي الحالهو كما المواع�د،تضارب�سببالشخ�ي بالحضور مقابلةإلجراء
.ملبالعالمرتبطةالسفر رحالت�ن
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سالمتكع�حافظ
المجان�ة، �مكن لمجر�ي Zoomعند استخدام خدمات . خدمات مجان�ة ومدفوعة ع� حد سواءZoomيوفر 

اق االجتماعات و�ث محتوى غ�ي الئق نت اخ�ت لالجتماعات �مكنك منع القرصنة من خالل استخدام كلمات مرور . اإلن�ت
. واالمتناع عن ��ش روابط االجتماع ع� مواقع ال��ب العامة أو منصات التواصل االجتما�ي 

وصول ع�ب الهاتف المحمول والجهاز 
اللو�ي وال�مبيوتر

استخدام مرتفع للب�انات

إعدادات اللغة قابلة للضبط

تكلفة متفاوتة

ي تفعلهما كلافعلالف�ديو،ع�ب لمقابلةالتحض�ي عند 
ي المقابالت�ن مال�سارتداء�شملوهذا .الشخ�ي بالحضور ُتجرىاليت

اف�ة ن وحيت الرأسمنبال�امل،اح�ت ب�خطار وقمف�هللتحدثهادئمكانع�اع�� الف�ديو،ع�ب المقابلةإجراءقبل.القدمني
ي زمالئكأو أ�تكأفراد 

ا،دخولكسجل.مهمةمكالمةستجريبأنكالغرفة�ن ع�ب ستقر ماتصالوجود منوتأ�د مبكر�
ا لنفسكوخصص،Wi-Fiشبكة ا وقت� ا الج�د من.و�صالحهاتقن�ةمشكالتأيالستكشافكاف�� ع�تدربتأندائم�

ا ولتتعرف.المقابلةإجراءقبلالتطبيقاستخدام ي المؤتمراتع�ج�د� نامجاستخدامع�تدربالف�ديو،ع�ب تعقد اليت معال�ب
ن أحد أو حالتكمدير  ي .األصدقاءأو المتطوعني

ا لكو�نب�ن الوسائلع�ب للتواصلHIASمؤسسةدل�لع�االطالعأ�ض�
اض�ة لةإرشاداتع�الحصولأجلمناالف�ت .Zoomاجتماعو�عداد الدخول�سج�لحولمفصَّ

https://coresourceexchange.org/wp-content/uploads/2020/04/HIAS-Virtual-Communications-Guide_April-2020.pdf


Capitalم�فمنCreditWiseخدمة One ف تزود لالئتمانتتبعخدمة�ي ةائتمان�بملخصاتالمستخدمني
ا،CreditWiseاستخدام�مكن.أسبوع�ة

�
م�فلدىمفت�حائتمانخطأو حسابلد�ك�كنلملو حيت مجان

Capital One.

الدرجة االئتمان�ة
ا تق��ب��  ا لمدى �مثل هذا الرقم تقي�م�

وكلما زادت درجتك . جدارتك المال�ة
ي سدادك

االئتمان�ة، ازدادت الثقة �ن
ضها ي تق�ت الئتمان و�عت�ب ا. لألموال اليت

ل واس ن اء م�ن ا ل�ش ور�� ا �ن تئجار الج�د أمر�
اء س�ارة بل وحيت العثور  ع� شقة و�ش

.عمل

االئتمان
ء درجة بطاقة ائتمان إل�شا احصل ع�بعد إ�مال تدر�ب محو األم�ة المال�ة، 

�ع إ� لم��د من المعلومات حول محو األم�ة المال�ة، ُير�ب الرج(ائتمان ج�دة 
ي ). 4.2القسم 

اضه �ن  أي حد االئتمان الخاص بك هو المبلغ الذي �مكنك اق�ت
ميع و�جب عل�ك �سد�د الحد األدين من المدفوعات الشه��ة ع� ج. وقت

اء المحتسبة ع� بطاقة االئتمان الخاصة بك ، إذا ومع ذلك. عمل�ات ال�ش
ك، فلن دفعت المبلغ اإلجما�ي المستحق عل�ك كل شهر، أي الرص�د المتاح ل

ا بأي فائدة .تكون مدين�

الفائدة
ي تدفعها مقابل �سه اض الفائدة �ي الرسوم اليت �ل اق�ت

ي صورة. األموال
�سبة يتم حساب المبلغ المستحق �ن

ضته، و�جب سداد جميع القروض مع مئ��ة مما اق�ت
ذي وكلما طالت مدة السداد، ازداد المبلغ ال. الفائدة

.  ستدين به

الج�دةاالئتمان�ةالدرجات
ن  اوح متوسط الدرجات االئتمان�ة بني .  750و600ي�ت

، ف�ي تعت�ب 700إذا كانت الدرجة االئتمان�ة فوق 
فتعت�ب 800درجة ج�دة �شكل عام، و�ذا تجاوزت 

.  درجة ممتازة

الدرجات االئتمان�ة الضع�فة
ي تقل ع 600ن قد تتسبب الدرجات االئتمان�ة اليت

ي مواجهة الفرد لمعوقات عند محاولة الحصول
�ن

هن ائتمان�ة أو قرض أو ر ) خطوط(ع� �سه�الت 
.  عقاري من أحد البنوك

حافظ ع� سالمتك
.، ستحتاج إ� تقد�م رقم الضمان االجتما�ي الخاص بكCapital Oneمن م�ف CreditWiseللوصول إ� خدمة 

ا أن تتو�ن الحذر وأن ت ي عل�ك دائم�
ي هذە الحالة، إال أنه ينب�ن

وري �ن ا وع� الرغم من أن هذا األمر آمن و�ن جري بحث�
كة تطلب هذە المعلومات .عن أي تطبيق أو برنامج أو �ش

اتمنالعد�د CreditWiseخدمةوتقدم ن ي ب�خطاركCreditWiseتقوم.المف�دةواألدواتالم�ي
فيها �حدثمرةكل�ف

ي ملموستغ�ي 
ي االحت�المنعع��ساعدكما وهو االئتمان�ة،درجتك�ف

المعلوماتمنلم��د (اله��ةو�قةاالئتمائف
،التص�د حول أجلمنالمتعددةاالئتمان�ةالخطوطلتتبعCreditWiseاستخدم.)1.3القسمإ�الرج�عُير�ب االحت�ا�ي

ع�المال�ةالقراراتبتأث�ي تتنبأ أنCreditWiseلدىاالئتمانمحا�اةأداةلك�سمح.بهتدينوما لد�كمتاحهو ما معرفة
.ائتمانك

ف اإلسبان�ة واإل  �ةمتاح باللغتني ف نجل�ي

وصول ع�ب الهاتف المحمول والجهاز 
اللو�ي وال�مبيوتر

استخدام مرتفع للب�انات

ي 
وصول مجائف

التوظ�ف Iمحو األم�ة الرقم�ة 3.8



إعدادات اللغة قابلة للضبط

وصول عبر الھاتف المحمول والجھاز 
اللوحي والكمبیوتر

استخدام متوسط للبیانات

تكلفة متفاوتة

Worldمؤسسةتقدم Education Services)باسماختصاًراالمعروفة"WES("لصالحللمؤھالتالتكلفةمنخفضةتقییمات
الدرجاتمندبالعدیاألمریكیةالمؤسساتتعترفال.األمریكيالعملسوقأوالتعلیميالنظامدخولھمعندوالمھنیینالطالب

.واعتمادھافحصھاإلىستحتاج.بالخارجالممنوحةوالشھادات

خدمات مدفوعة
 حدة شهادة يوفر تقي�م كل وث�قة ع�. �عتمد السعر ع� الخدمة المطل��ة

�سور التكلفة �عت�ب هذا الخ�ار م. ُمعادلة أم��ك�ة للوث�قة الخاضعة للفحص
جمة المستندات الفرد�ة واعتمادها من أجل استخدا ا ج�دا ل�ت ي خ�ار�

مها �ن
.  طلبات التقدم إ� الجامعات وألغراض الهجرة

ا ن� جمة من فهو �قدم �سخة م. �كون تقي�م كل دورة ع� حدة أ��� ترك�ي �ت
ا��ي  وشهادة معادلة أم��ك�ة بها قوائم الدروس) GPA(متوسط المعدل ال�ت

ا إذا كانت لد�ك درجة جامع�ة. المتلقاة حقق من ت. و�عت�ب هذا الخ�ار ج�د�
:  للحصول ع� أحدث األسعارWESموقع ال��ب الخاص بمؤسسة 

www.wes.org  .

خدمات مجان�ة
و�مكنك الحصول ع� حسابات. أدوات مجان�ة مف�دةWESتوفر مؤسسة 

ا��ي  وتقار�ر غ�ي رسم�ة لمعادلة ) GPA(تق��ب�ة لمتوسط المعدل ال�ت
ا
�
ا البحث عن المنح الدراس�ة المت. الدرجات مجان احة كما �مكنك أ�ض�

ي دفع تكال�ف دوراتك
.للمساعدة �ن

التعل�م Iمحو األم�ة الرقم�ة 4.1

ي اعتبارك
ضع �ف

ف بالشهادات  ي الوال�ات المتحدة، ال ُ�ع�ت
ة، استخدم أداة وقبل بدء هذە العمل�. جميع المؤسسات األ�اد�م�ةمن�ن

ف بها/لمعرفة ما إذا كنت تحمل درجةWESالمستندات المطل��ة لدى  للتحقق من . شهادة من جامعة مع�ت
�ة ع� �د WESالمستندات، تتطلب  ن جم إ� اإلنجل�ي �ة أو أن ُت�ت ن ي أن يتم إصدار الشهادات باللغة اإلنجل�ي

أخصايئ
�د إ� عن ط��قكما �جب إرسال كشوف الدرجات األ�اد�م�ة . ترجمة معتمد ي مظروف مغلق ومختوم من WESال�ب

�ن
.ال تدفع مقابل الخدمات حيت تتأ�د أن ب�مكانك إ�مال كل هذە الخطوات المطل��ة. الجامعة

http://www.wes.org/


التعل�مIمحو األم�ة الرقم�ة 1.5

هو SettleInو�عت�ب .المناسببالسلوكوالتح�ي الصح�حةوالمهاراتالمعرفةإ�بحاجةأنتجد�د،بلد معللتك�ف
ي للتوج�هالمتكاملدل�لك

ي الح�اة�شأنالثقا�ف
.المتحدةالوال�ات�ف

بدء حساب
ي صورة تطبيق لألجهزة المحمولةSettleInيتاح 

ا كما �مكن أ�ض� . �ن
ي صورة تطبيق و�ب ع�

:  الوصول إل�ه �ن
https://desktop.settlein.app/ . بمجرد �سج�ل الدخول، حدد اللغة

ي الوال�ات المت
ي ت��د أن تتعلم بها، ووضح أنك تع�ش �ن حدة، ثم ابدأ اليت

تك اللغات راجع تطبيق ال��ب لالطالع ع� أحدث المعلومات حول! مس�ي
.  المتاحة للواجهة

،إلعادةالمهمةالجوانب�شأنإل�هتحتاجما كلتعرفأنكمنللتأ�د  ن ف�ما تباركاخسيتمدرس،كلإ�مالبعد التوطني
ا SettleIn�عت�ب .تعلمته ا مورد�

�
،للتوج�هممتاز ي

ي منالمقدمالمبا�ش التعل�معنبد��ً ل�سول�نهالثقا�ف
وكالةموظ�ف

ف إعادة ي .المحل�ةالتوطني
.المحل�ةالموضوعاتحولالم��د ومعرفةاألسئلةط�ح�مكنكالفصل،�ن

ي 
موضوعات التوج�ه الثقا�ف

ن ● أساس�ات إعادة التوطني
ن الخاصة بك● وكالة إعادة التوطني
اإلسكان●
إدارة األموال●
�ة● ن تعلم اللغة اإلنجل�ي
الصحة والنظافة الصح�ة●
التعل�م●
وسائل المواصالت●
الخدمات المجتمع�ة●

التعل�م Iمحو األم�ة الرقم�ة 4.2

ي اعتبارك
ضع �ف

�ل كل خطة درسSettleIn�ستخدم  ن �ل لتجنب تكال�ف باقة الب�ان. باقة الب�انات فقط عند ق�امك بت�ن ن ات، قم بت�ن
لم��د من المعلومات حول متابعة استخدام الب�انات، ُير�ب (Wi-Fiجميع خطط الدروس أثناء االتصال �شبكة 

.)1.2الرج�ع إ� القسم 

إعدادات اللغة قابلة للضبط

وصول ع�ب الهاتف المحمول والجهاز 
اللو�ي وال�مبيوتر

استخدام متوسط للب�انات

ي 
وصول مجائف

https://desktop.settlein.app/


إعدادات اللغة قابلة للضبط

وصول ع�ب الهاتف المحمول والجهاز 
اللو�ي وال�مبيوتر

استخدام متوسط للب�انات

تكلفة متفاوتة

ي رائدةمنصةCourseraتعت�ب 
نتع�ب التعلمإتاحة�ن ا .اإلن�ت مما غالب� ي الدراس�ةالدوراتتقدَّ

مسجلةف�ديو قاطعمصورة�ن
ا، نتع�ب قراءةنصوصوتصاحبها مسبق� تقدم.تباراتواالخالموجزةواالمتحاناتالمسائلمنومجموعاتوواجباتاإلن�ت

Coursera ن تزود كما .المجان�ةالدوراتمنالعد�د تتضمندراس�ة،دورة2,500عني��د ما ا المتعلمني دوراتبأ�ض�
اف�ة/المهن�ةالمهاراتتط��ر ع��ساعدهمدراس�ة .المهمةاالح�ت

المدفوعةالدورات
امج الشهادات متعددة الدورات التخصص�ةCoursera�مكن لمستخد�ي  تمر قد �س. االلتحاق ب�ب

ن ثالثة أسابيع وثالثة أشهر، و�مكن سداد ثمنها بال اوح بني ة ت�ت امج لف�ت �امل أو ع� أقساط ل�ل هذە ال�ب
وع شخ�ي  ا، عن. دورة ع� حدة، وعادة ما تنت�ي ب�كمال م�ش ن أ�ض� د قبولهم، كما �مكن للمستخدمني

ن  ك بني والجامعات Courseraأن يتابعوا درجات البكالور�وس أو الماجست�ي المقدمة بتعاون مش�ت
�كة .  ال�ش

المجان�ةالدورات
ي لمستخد�ي 

وع� . استكشاف الدورات المجان�ةCourseraينب�ن
�ة، إال أن بعض ن الرغم من أن معظم الدورات تقدم باللغة اإلنجل�ي

ا و� هذە وتت. الدورات متاحة باإلسبان�ة والفر�س�ة والع���ة أ�ض�
الدورات تعل�م كل من المهارات الشخص�ة، مثل إجراء المقابالت

علم وكتابة الس�ي الذات�ة، وصوً� إ� المهارات الجوه��ة، مثل ت
لم��د من (G Suiteالمشهورة، مثل Web 2.0استخدام أدوات 
.  )3.1، ُير�ب الرج�ع إ� القسم G Suiteالمعلومات حول 

طلقت
�
Courseraمنصةأ for Refugeesن المخصصة ا،كنتإذا .2016عاملالجئني بطلبللتقدممؤهلفأنتالجئ�

ا15إ�تصلمدةالمراجعةإجراءات�ستغرقوقد .دراس�ةدورةأليمال�ةمساعدةع�للحصول موقعز�ارةُير�ب .يوم�
Coursera ي

وين .www.coursera.org/refugees/for-refugee.learners:الدوراتكتال�جع�لالطالعاإلل��ت

التعل�م Iمحو األم�ة الرقم�ة 4.3

ي ضع
اعتبارك�ف

ي بناء مهارات ق�مة، ورغم أن الشهادات التخصص�ة لدى Courseraع� الرغم من قدرة 
ع� مساعدتك �ن

Courseraإال أ ، ن ن هذە الدورات قد تعت�ب وس�لة ممتازة إلثبات معرفتك بموض�ع ما إ� أصحاب العمل المحتملني
ا ال تتحول إ� درجات اعتماد مقدمة من المؤسسات األ�اد�م�ة التقل�د�ة .  غالب�

http://www.coursera.org/refugees/for-refugee.learners


نت مقدمة من Google Hangouts�مثل  ن هما. Googleمجموعة اتصاالت ع�ب اإلن�ت و�تألف من تطب�قني
Google Hangouts MeetوGoogle Hangouts Chat . مكنك استخدام�Google Hangouts للتواصل مع

.  زمالء العمل والعائلة واألصدقاء من خالل الدردشات والمكالمات الجماع�ة

Google Hangouts Meet
�سمح لك هذە الخدمة ب�جراء مكالمات ف�ديو جماع�ة لعدد 

ن 10�صل إ�  ن االنضمام من خالل. مشاركني رقم و�مكن للمتصلني
ا لل. هاتف أو ع�ب التطبيق شخص الذي كما �سمح التطبيق أ�ض�

.بدأ المكالمة بمشاركة شاشته

Google Hangouts Chat
تسمح ھذه الخدمة بإجراء مراسالت جماعیة بین عدد یصل إلى 

یق ویمكن الدخول إلى غرف الدردشة ھذه عبر تطب. مشارًكا150
ادلوا ویمكن لجمیع المشاركین أن یتب. الویب أو األجھزة المحمولة

الصور والروابط والمستندات من خالل الدردشة، وھو ما یسمح 
.  بتبادل سریع للمعلومات المھمة

التعل�م Iمحو األم�ة الرقم�ة 4.4

ي ضع
اعتبارك�ف

Googleیوفرال Hangouts MeetوChatغیركشخصأيتمكنعدمالشاملالتشفیرلكویضمن.شامالً تشفیًرا
الوصولإمكانیةGoogleتمنحفإنكالتطبیقین،لھذیناستخدامكأثناء.الرسائلتشفیرفكمنمعھتتحدثشخصأو

.)1.5القسمإلىالرجوعیُرجىالرقمیة،بصمتكإدارةحولالمعلوماتمنلمزید(رسائلكجمیعإلى

ف اإلسبان�ة واإل  �ةمتاح باللغتني ف نجل�ي

وصول ع�ب الهاتف المحمول والجهاز 
اللو�ي وال�مبيوتر

استخدام مرتفع للب�انات

ي 
وصول مجائف

ا، أود أن أط�ح عل�ك سؤاً� ح/ الس�د الفاضل ول ر�ف�ي
�ل ن ي ت�ن ه، وهو تطبيق األجهزة المحمولة الذي طلبت مين

Lingokids . ي
وكنت أ�ساءل عما إذا كان ب�مكانك إعطايئ

هل أحتاج إ�. الم��د من المعلومات حول هذا الموض�ع
سداد رسوم؟

ا لك ع� التواصل م �مكنك استخدا. شكر�
ا، ول�ن ال �مكنك استخد

�
امه إال التطبيق مجان

ا .  لعدد محدود من األ�شطة يوم��

ا لك فا�ي حسنا، هل س�ستطيع أط. هذا مف�د! شكر�
االستمتاع ببعض األلعاب كل يوم؟

ح عل�ك أن تض�! نعم، هذا صحيح ف أق�ت
ن  بعض األفكار مع هذە األلعاب من بني

ة ر�ما �مكنك قراء. أ�شطة التعلم األخرى
كتاب معهم، ما رأ�ك؟

ي العثور ع� الم��د من ال �تب هل تعلم أين �مكنين
؟ ي ي محل إقاميت

لهم �ن

االنتظار ُير�ب . �مكنك تفّقد المكتبة العامة
للحظة واحدة حيت أع�� لك ع� موقع 

ي �مكنك استكشافه لمعرفة
وين .  الم��دإل��ت



مجموعة أدوات محو األم�ة الرقم�ة

المسؤول�ةإخالء
.على ھذه الخدمات المحددةHIASإن تضمین التطبیقات في مجموعة األدوات ھذه ال یعتبر مصادقة من 

اإل�ضاح�ةاالقتباسات
ملتقطةشاشةاتلقطعنعبارة�ي التطب�قاتداخلمنالملتقطةالصور وجميعالتطب�قات،متاجر منالتطب�قاتشعاراتجميعأخذ تم

ي إل�همشار تطبيقكلاستخدامأثناء
.هذەاألدواتمجموعة�ن
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