
يلمشروع التمكين الرقمي والتوص

الالجئات

مقدمة حول االتصال باإلنترنت-1الجلسة رقم 



!مرحبًا

:سوف نقوم اليوم بما يلي

ما استكشاف اآلمال للمشروع و•

يود المشاركون استخدام 

الكمبيوتر المحمول الخاص 

بهم من أجله؛

ي مناقشة استخدام اإلنترنت ف•

المملكة المتحدة؛

"  يةالبيانات الشخص"النظر إلى •

.توما يعنيه ذلك عبر اإلنترن



األساسية القواعد

مساحة سرية-

مساحة آمنة-

وضع الهواتف في الوضع الصامت-

إبداء االحترام-

عدم إطالق أحكام-

التحدث بالدور-

في حالة عدم التحدثZoomكتم صوت -

!الطلب إذا كنت بحاجة إلى تكرار شيء ما-

ال بأس في عدم المعرفة-



Zoomميزات 



أشخاص في المملكة المتحدة من أجل التواصل أو البحث 5من كل 1يكافح 

عن المعلومات الصحية أو الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر اإلنترنت

!ومع فيروس كورونا وقيود الصحة العامة، قد يكون هذا أكثر صعوبة



المعلومات



ما الذي قد تستخدمن الكمبيوتر المحمول الخاص بكن من أجله؟



البريد اإللكتروني



التسوق عبر اإلنترنت



استخدام اإلنترنت في المملكة المتحدة

يتم استخدام اإلنترنت للوصول إلى العديد من الخدمات األساسية في المملكة المتحدة



…قد تجدن أن

اإلنترنتغالبًا ما يُنصح األشخاص في المملكة المتحدة أو يُطلب منهم الوصول إلى الخدمات عبر-

تف يتم استخدام عنوان البريد اإللكتروني بشكل شائع لالتصال، بداًل من الرسائل أو الها-

.أو إلى جانبهما

ى يمكن العثور على معلومات عل"

يلزم إكمال نموذج عبر""موقعنا اإللكتروني

"اإلنترنت



االسم-

تاريخ الميالد-

عنوان المنزل-

عنوان البريد اإللكتروني-

معلومات الموقع-

BRPرقم التأمين الوطني أو رقم : رقم الهوية-

ما هي البيانات الشخصية؟



الدك قد يُطلب منك تأكيد تاريخ مي•

يبكأو عنوانك عندما تتصلين بطب/و

ن قد يُطلب منك تقديم رقم التأمي•

الوطني الخاص بك عند االتصال 

بمركز العمل أو التقدم للحصول 

.على وظيفة

يدك قد يُطلب منك تقديم عنوان بر•

.اإللكتروني إلى هيئة أو شركة



"هال قمِت بقديم الرمز البريدي الخاص بك من فضلك؟"



الملخص

:قمنا اليوم بما يلي

لمملكة البدء في استكشاف دور اإلنترنت في ا•

المتحدة؛

مناقشة آمال المشروع؛•

البيانات "التحدث عن المقصود بعبارة •

ولماذا من المهم أن نكون على " الشخصية

.لكدراية بحقوقنا في اختيار وقت مشاركة ذ



الكلمات الداللية

الكمبيوتر/ شيء يتم إجراؤه أثناء االتصال باإلنترنت-عبر اإلنترنت

استخدام البيانات أو تخزينها عبر نظام كمبيوتر-رقمي

مبدأ الحفاظ على سرية أو خصوصية المعلومات على النحو المتفق عليه-السرية

الحصول على معلومات أو الحصول عليها، إلى خدمة أو مساحة-الوصول

مكان أو بيئة يمكن لألفراد أن يجتمعوا فيها دون تمييز أو نقد-مساحة آمنة

المعلومات التي يمكن أن تحدد هوية الفرد-البيانات الشخصية

التحرر من انتباه أو مالحظة اآلخرين-الخصوصية

اإليقاف المؤقت للصوت القادم من شخٍص ما-كتم الصوت

الصور المرئية المتحركة التي يمكن مشاركتها مع أشخاص آخرين-الفيديو

أو تلقي المعلومات مثل التحدث أو الكتابة/تبادل و-التواصل

الخدمات األساسية للفرد لتحقيق الحد األدنى من مستوى المعيشة-الخدمات األساسية


