
  

  
  

  
  

 دلیل   التوجیھ   ألیباد  
  

  
  

Arabic   
  
  
  

  

  



 تظرة   شاملة   عن   األیباد  
  

 یأتي   جھاز   األیباد   مع   نشرة   من   شركة   أبل   (  Apple)   في   العلبة   یتوفر   دلیل   المستخدم   الكامل   لألیباد   على   اإلنترنت   في   الرابط  
  support.apple.com   ویحتوي   ھذا   الدلیل   الذي   تقرأه   بعض   من   نفس   المعلومات   ولكن   بصیغة   أسھل.   كما   إنھ   یحتوي   على  
 معلومات   إضافیة   بإمكانھا   أن   تفیدك.   مالحظة:   إذا   رأیت   كلمات   أو   مرادفات   ال   تعرفھا   في   دلیل   التوجیھ   ھذا،   ُیرجى   النظر   في  

 الصفحة   األخیرة   لقائمة    ���ر��   ا�����ت   �����د .  
  
  

 األزرار/المنافذ  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كیفیة   شحن   بطاریة   األیباد:  

  
  
  
 YouTube):  )   إلیك   فلم   فیدیو   لطیف   طولھ    35  دقیقة   یعطیك   نظرة   شاملة   عن   بعض   المزایا   األساسیة   لألیباد   على   الیوتیوب 

 https://bit.ly/iPad-Basics  

  

http://www.support.apple.com/
https://bit.ly/iPad-Basics


  كیفیة   إعداد   آیبادك   

  التشغیل :   أضغط   باستمرار   على   زر   التشغیل   ألیباد   إلى   أن   یظھر   شعار   أبل.   1.
  

 الخطوة   التالیة:    سترى   كلمة   "مرحبا"   (  Hello)   بالعدید   من    اللغات.   اتبع   الخطوات   على   الشاشة   للمباشرة   في  2.
 استخدامھا.   (إذا   كنت   ضریًرا   أو   إذا   كان   بصرك   ضعیف،   بإمكانك    تشغیل   التعلیق   الصوتي   (  VoiceOver)   أو   زر  

 التكبیر    الموجود   في   شاشة   الترحیب.)   لدى   السؤال   عن   اختیار   لغتك،   اختر   لغتك   المفضلة.   بعد   ذلك   حدد   باللمس   بالدك  
 (الوالیات   المتحدة)   یؤثر   ذلك   على   كیفیة   إظھار   المعلومات،   والتي   تشمل   التاریخ   والوقت   وجھات   االتصال   واألكثر   من  

 ذلك.   وبعد   ذلك،   إلمس   زر   إمكانیة   الوصول   األزرق    إلعداد   خیارات   إمكانیة   الوصول    التي   من   شأنھا   تحسین   تجربتك  
 في   تحدید   اإلعدادات   واستخدام   آیبادك   الجدید.  

  

  

  

 إلمس   " اإلعداد   الیدوي   (  Set   Up   Manually) "   في   أسفل   الشاشة   للمواصلة.  

 التنشیط   (  Activate):    یجب   علیك   االرتباط   بشبكة   واي-فاي   (  Wi-Fi)   أو   شبكة   خلیویة   أو   أي   تیونز   (  iTues)   لتنشیط  3.
  جھازك   واالستمرار    باإلعدادات.   إلمس   شبكة   الوا-فاي   التي   ترید   استخدامھا   أو   اختر   خیار   آخر.   

  

  

  

  

http://support.apple.com/kb/HT204390
http://support.apple.com/kb/HT204390
http://support.apple.com/kb/HT204390
http://support.apple.com/kb/HT204390
https://support.apple.com/kb/HT210433


 إعداد   تسجیل   الدخول   ببصمة   األصبع   (  Touch   ID) :   بإمكان   فتح   جھازك   باستخدام   بصمة   أصبعك   وللقیام  4.
 بمشتریاتك.   إلمس   كلمة   االستمرار   (  Continue)   واتبع   التعلیمات،   أو   إلمس   "اإلعداد   في   وقت   الحق   في   اإلعدادات"  

  .(Set   Up   Later   in   Settings  ) 
  

 إنشاء   رمز   للمرور   (  Passcode):    أنشئ   رمز   للمرور   یتألف   من   ستة   أرقام   للمساعدة   في   حمایة   بیاناتك.   أنت  5.
 بحاجة   لرمز   المرور   الستخدام   مزایا   كالدخول   باستخدام   لمسة   األصبع    وبرنامج   أبل   للدفع   (  Apple   Pay) .   إذا   كنت  
 ترغب   في   استخدام   رمز   للدخول   مؤلف   من   أربعة   أرقام،   أو   بطریقة   مخصصة،   أو   عدم   استخدام   رمز   الدخول،   إلمس  

  .(Passcode   Options  )   "خیارات   رمز   الدخول" 

  

 تسجیل   الدخول   باستخدام   أبل   آي.دي.   الـ  Apple   ID :   أدخل   الـ  Apple   ID   وكلمة   المرور   لدیك،   أو   إلمس   "نسیت  6.
 Apple    أو   كلمة   المرور   لدیك،   أو   إنشاء  Apple   ID  ؟"   یمكنك   استرجاع   الـApple   ID    كلمة   المرور   أو   ألیس   لدیك 

  ID  أو   إعدادھا   في   وقت   الحق.   إذا   كنت   تستخدم   أكثر   من    Apple   ID  واحدة،   إلمس   "ھل   ترید   استخدام   مثبتات  
  Apple   ID  مختلفة   لتسجیل   الدخول   إلى   أي   كالود   (  iCloud)   وأي   تیونز؟"    عند   تسجیل   الدخول   باستخدام  

  Apple   ID،   قد   ُیطلب   منك   رمًزا   للتحقیق   (  verification   code)   من   جھازك   السابق.  

  

  

https://support.apple.com/kb/HT204506
https://support.apple.com/kb/HT204506
https://support.apple.com/kb/HT204506


 شّغل   التحدیثات   التلقائیة   وقم   بإعداد   مزایا   أخرى:    بإمكانك   التقریر   في   الشاشات   التالیة   عما   إذا   كنت   ترید    المشاركة  7.
  .(iOS  )   بالمعلومات    مع   مصممي   التطبیقات   وتسمح   لتحدیث   التلقائي   لنظام   التشغیل 

  

 تنظیم   اإلعداد   لسیري   (  Siri)   وخدمات   أخرى:    سُیطلب   منك   إعداد   أو   تمكین   خدمات   ومزایا،   مثل   سیري.   ُسطلب  8.
 منك   التكلم   ببعض   الكلمات   لكي   تتعرف   سیري   على   صوتك.   إذا   سجلت   دخولك   مستخدًما   الـ  Apple   ID  وكنت  

 ترغب   في   إعداد   میزة    أبل   بي     وسلسلة   مفاتیح   أي   كالود ،   اتبع   ھذه   الخطوات   على   األیباد.  

  

  

  

https://support.apple.com/kb/HT202100
https://support.apple.com/kb/HT202100
https://support.apple.com/kb/HT204506
https://support.apple.com/kb/HT204085


 إعداد   الوقت   على   الشاشة   (  Screen   Time)   وخیارات   أخرى   للعرض :   یعطیك    الوقت   على   الشاشة    فكرة   عن  9.
 كمیة   الوقت   التي   تستغرقھ   أنت   و/أو   أوالدك   مع   ھذا   الجھاز.   كما   إنھ   یتیح   لك   الفرصة   بتحدید   الحدود   الزمنیة  

 لالستخدام   الیومي   للتطبیقات.   بعد   االنتھاء   من   إعداد   تفضیالت   الوقت   على   الشاشة،   بإمكانك   استخدام   میزة   تكبیر  
  .(Home   screen  )   لتعدیل   حجم   األیقونات   والخط   على   الشاشة   الرئیسیة   (Display   Zoom  )   العرض 

  

 عملیة   االنتھاء:    إلمس   "  Get   Started"   للمباشرة   في   استخدام   األیباد   لدیك.   جھز   نسخة   احتیاطیة   آمنة   لبیاناتك  10.
 باستخدام   میزة    backing   up  ،   وتعلم   عن   المزید   من   المزایا   في   دلیل   المستخدم   الموجود   في   علبة   جھازك    لألیباد    .  
  

 شحن   بطاریة   أیباد:    عندما   تنخفض   أیقونة   البطاریة،   أوصل   شاحن   األیباد.   وإنك   تعرف   أن   بطاریة   األیباد   قید   الشحن  11.
 عندما   تظھر   "صاعقة"   فیھا.  

  

  
  

  
 إطفاء   األیباد:     أضغط   باستمرار   على   زر  On/Off/Sleep    في   الزاویة   العلیا   إلى   الیمین   من   األیباد.   استمر   في  12.

 الضغط   إلى   ظھور   شریط   التمریر   على   الشاشة.   حرك    التمریر   لإلطفاء   (  Slide   to   power   off)    إلى   أقصى  
  الیمین.   

  
  
  

 تذكر   بأن   ھذه   المعلومات   وأكثر   من   ذلك   موجودة   على   الصفحة   اإللكترونیة   لإلدماج   الرقمي:  
  

 cv-atlab.org/Digital-Inclusion  

  

https://support.apple.com/kb/HT208982
https://support.apple.com/kb/HT204136
https://help.apple.com/ipad/
http://www.cv-atlab.org/resources/digital-inclusion


 إعدادات   األیباد  
  

 یوجد   تطبیق   اإلعدادات   (  Settings)   على   الشاشة   الرئیسیة.   فھي   تحتوي   على   قوائم   تتمكن   من   إجراء   العدید   من  
 األشیاء:  

  غیر   طریقة   عمل   لوحك   اإللكتروني   ●
●   .(App   Store  )   واشتراكات   مخزن   التطبیقات  Apple   ID  إدارة   الـ  
  حظر   بعض   المحتویات   ●
  مراقبة   و   ضبط   كیفیة   استخدامك   و/أو   استخدام   أسرتك   للجھاز.   ●
 تحدید   اإلشعارات   والخصوصیة   وكلمة   السر  ●
 تشغیل/إطفاء   الواي-فاي  ●
●  (”background   “wallpaper  )   "إعداد   خلفیة   "ورق   الحائط 
 تغییر   سطوع   الشاشة  ●
 وأكثر   بكثیر   من   ذلك!  ●

  
  
  

  
  
  



  
  

 إعدادات   إمكانیة   الوصول  
  

 لدى   األیباد   العدید   من   مزایا   إمكانیة   الوصول   لخدمة   االحتیاجات   والتفضیالت   النظریة   والجسمیة   والحركیة   والسمعیة  
 والتعلیمیة.   إذھب   إلى   اإلعدادات،   ومن   بعد   ذلك   إلى   أیقونة   إمكانیة   الوصول.  

  
  

  
  

 وبعد   ذلك   إختر   أي   من   المزایا   التالیة.   أدلة   وفیدیوھات/روابط   لكل   منھا   متاحة   على   اإلنترنت   في   صفحة   اإلدماج   الرقمي  
  www.cv-atlab.org/digital-inclusion    :اإللكتروني   لدینا 

  
  

  

 المیزات   السمعیة   المیزات   الجسمیة   والحركیة   المیزات   المرئیة  

 أجھزة   السمع   اللمس   التعلیق   الصوتي  

 إثبات   الھویة   باستخدام   الوجھ   (  Face   ID)   التكبیر  
  (Attention  )   واالنتباه 

 التعرف   على   الصوت  

  RTT/TYY  التحكم   في   التبدیل   (  Switch   Control)   المكبر  

 السمعي   البصري   (  AudioVisual)   التحكم   بالصوت   (  Voice   Control)   حجم   العرض   والنص  

 الترجمات   والشروح   النصیة   (  Captioning)   الزر   األساسي   أو   األعلى   الحركة  

  (Spoken   Content  )   اإلعدادات   العامة   جھاز   التحكم   عن   بعد   لتلفزیون   أبل   المحتوى   المنطوق 

 التوصل   المرشد   التحكم   بالمؤشر   وصف   الصوتیات  

 سیري   لوحات   المفاتیح    

 إعدادات   إمكانیة   الوصول   قلم   أبل    

http://www.cv-atlab.org/resources/digital-inclusion


  

  
 إعدادات   البرید   اإللكتروني  

  
  

 إذا   تستخدم   مجھز   للبرید   اإللكتروني   كأي   كالود   أو   غوغل   (  Google)   أو   أوتلوك   (  Outlook)،   بإمكن   إعدادات   البرید   أن   تضع   لك  
 ترتیبات   حسابك   للبرید   اإللكتروني   تلقائًیا   باستخدام   بریدك   اإللكتروني   وكلة   المرور   لدیك:  

 إذھب   إلى   اإلعدادات       >   انتقل   إلى   األسفل   إلى    البرید    >   ثم   إلمس    الحسابات .  1.

 إلمس    إضافة   حساب ،   ومن   بعدھا   إختر   مقدم   البرید   اإللكتروني   لدیك.   (إذا   ال   ترى   مقدم   البرید   اإللكتروني   لدیك،   إلمس  2.
 غیر   ذلك    إلضافة   حسابك   یدوًیا ).  

 إدخل   بریدك   اإللكتروني   وكلمة   المرور.  3.

  إلمس    تابع    وانتظر   البرید   للتحقق   من   حسابك.   4.

 إختر   المعلومات   من   حساب   بریدك   اإللكتروني،   كجھات   االتصال   أو   التقاویم.  5.

 إلمس    حفظ  6.

  
  

            
  
  
  

  
  

  

https://support.apple.com/en-us/HT201320#manual
https://support.apple.com/en-us/HT201320#manual


  

  (FaceTime  )   إعدادات   فیس   تایم 
  
  

 في   تطبیق   فیس   تایم،   بإمكانك   أن   تقوم   بمكالمات   على   الفیدیو   أو   مكالمات   صوتیة   إلى   األصدقاء   واألسرة.   بإمكانك   التحدث   وجًھا   لوجھ  
  مستخدًما   آلة   التصویر   األمامیة.   انتقل   إلى   آلة   التصویر   الخلفیة   للمشاركة   بما   تراه   حوالیك.   

  

 إذھب   إلى   اإلعدادات     >   فیس   تایم،   وشّغل   فیس   تایم.  1.

.2 FaceTime  )   إذا   كنت   ترغب   في   التقاط   صور   حي   أثناء   مكالمات   فیس   تایم،   شّغل   الصور   الحیة   على   فیس   تایم 
  .(Live   Photos  

 أدخل   رقم   ھاتفك،   وِ  Apple   ID،   أو   بریدك   اإللكتروني   الستخدامھ   مع   فیس   تایم.  3.
  
  

  
  
  
  

  
  

  



    
  

  (Online/Internet   Safety  )   األمن   الشبكي/على   اإلنترنت 
  

 بإمكانك   استخدام   العدید   من   برامج   التصفح   على   اإلنترنت   في   األیباد.   ُیحمل   برنامج   سافاري   (  Safari)   مسبًقا   في   األیباد   (أیقونة  
  البوصلة   الزرقاء   أعاله).   بغض   النظر   عن   استخدامك   للمتصفح   المفضل   لدیك،   إلیك    10  تلمیحات   تتعلق   باألمن   على   اإلنترنت:   

  
 إذا   كنت   تستخدم   اإلنترنت   ألول   مرة،   أطلب   من   شخص   تثق   بھ   لیساعدك. 1.
 إحذف   العروض   المرسلة   إلیك   عن   طریق   البرید   اإللكتروني   التي   تبدوا   بأنھا   ’أروع   من   كونھا   حقیقیة‘   (التصید  2.

  .([phishing   scams  ]   االحتیالي   اإللكتروني 
 ال   تشارك   بالمعلومات   الشخصیة   على   اإلنترنت.  3.
 إقرأ   وافھم   إعدادات   الخصوصیة   وسیاسات   الخصوصیة   للتطبیقات.  4.
 ال   تشارك   أبًدا   بكلمات   المرور   لدیك   (حافظ   على   خصوصیتھا/شارك   بھا   مع   األشخاص   الذین   تثق   بھم   فقط).  5.
 فكر   قبل   البوح   بأي   شيء   على   اإلنترنت.   فمن   المحتمل   أن   ُیشارك   بھ   مع   العدید   من   األشخاص.  6.
 إذا   قال   أحد   شیًئا   یزعجك   على   اإلنترنت،   أعلم   بذك   شخًصا   تثق   بھ.  7.
 ال   تنزل   أو   تضغط   على   روابط   إال   إذا   كنت   تعرف   بأنھا   جدیرة   بالثقة.  8.
 عند   استخدامك   لخدمة   واي   فاي   عامة   (كالمقھى)   ال   تدخل   معلومات   شخصیة   أو   مالیة   في   موقع   إلكتروني.  9.

 حافظ   على   تحدیث   برامجك.  10.
  

  www.usa.gov/online-safety    :للمزید   من   المعلومات   عن   األمن   الشبكي،   علیك   زیارة 
  
  
  
  
  
  

 تذكر   بأن   ھذه   المعلومات   ووغیرھا   المزید   موجودة   على   الصفحة   اإللكترونیة   لإلدماج   الرقمي:  
  

 cv-atlab.org/Digital-Inclusion  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

http://www.usa.gov/online-safety
http://www.cv-atlab.org/resources/digital-inclusion


  مسرد   مرادفات   األیباد   
  

 أب   (  App):    مختصر   لمرادف   التطبیق   "  application."   تمثل   كل   أیقاوني   على   شاشة   األیباد   "أب"   أو   برنامج   یقوم   بوظیفة   معینة،  
  كالبرید   اإللكتروني   وتصفح   اإلنترنت،   إلخ.   

  
 معرف   أبل   (  Apple   ID):    اسم   المستخدم   وكلمة   المرور   الممیزة   التي   تستخدم   بریدك   اإللكتروني   وكلمة   مرور   من   اختیارك.   تطلب  

  ھذه   إلعداد   األیباد   لدیك   ولتنزیل   التطبیقات،   وتشمل   التطبیقات   المجانیة.   
  
 Apple  )   طریقة   السلكیة   للوصل   باألدوات   مع   األیباد،   كألواح   المفاتیح،   ومكبرات   الصوت،   وقلم   أبل    :)Bluetooth  )   البلوتوث 

  pencil)،   وسماعات   الرأس   (  headphones)،   وقطع   إضافیة   أخرى.   بإمكان   وصل   أجھزة   البلوتوث   باألیباد   لدیك   في   قائمة  
  اإلعدادات،   وفي   عالمة   تبویب   "بلوتوث."   

  
 مقبس   سماعات   الرأس   (  Headphone   Jack):    فتحة   صغیرة   دائریة   في   الحافة   الیسرى   العلیا   لألیباد   حیث   یتصل   شریط  

 سماعات   الرأس   باألیباد.  
  
 الزر   الرئیسي   (  Home   Button):    زر   دائري   بحجم   قطعة   نقود   العشرة   سنتات   في   وسط   األسفل   لوجھ   أیباد   ُیستخدم   للخروج   من  

 الشاشة   التي   تستخدمھا   والعودة   إلى   الشاشة   "الرئیسیة"   (  home)   -   الصفحة   التي   تحتوي   على   تطبیقاتك.   كما   یمكن   استخدامھا  
 ’إلفاقة‘   األیباد   عندما   تكون   الشاشة   متوقفة   عن   التشغیل   أو   ’نائمة‘   (  asleep).   كما   إن   الزر   الرئیسي   المكان   الذي   تضع   فیھ   أصبعك  

  عندما   تستخدم   تسجیل   الدخول   ببصمة   األصبع   لفتح   األیباد   لدیك.   
  

 متصفح   اإلنترنت/الوب:    برنامج   أو   تطبیق   یتیر   لك   التفتیش   شبكة   اإلنترنت/الوب   واستخدامھا.   إن   المتصفحین   أكثر   شیوًعا   ھم  
  سافاري،   وغوغل   كروم   وفایر   فوكس.   

  
 آي.أو.إس   (  iOS)    ُیسمى   نظام   التشغیل   ألبل   ألجھزة   األیباد   واألیفون   بالـ  iOS.   یطلق   اسم   نظام   التشغیل   على   حزمة   البرمجیات   التي  

 تشغل   حاسوبك   أو   جھازك،   وغالًبا   ما   تحتوي   على   أرقام   في   آخرھا   للداللة   على   أي   إصدار   تستخدمھ.   على   سبیل   المثال،   إن   أحدث  
إصادر   للـ  iOS  ھو    iOS   14.2.    ینبغي   علیك   تحدیث   نظام   التشغیل   لدیك   في   قائمة   اإلعدادات   ضمن   "اإلعدادات   العامة"   ( 

  .(General  
  

 منفذ   البرق   (  Lightning   Port):    فتحة   صغیرة   ومسطحة   في   وسط   الحد   األسفل   لألیباد   حیث   یتصل   شریط   الشحن   باألیباد.    كما  
  یمكن   ربط   سماعات   األذن   السلكیة   ھنا   أیًضا.   

  
 موصل   البرق   (  Lightning   Connector):    سلك   ُیسخدم   في   شحن   األیباد   أو   إیصالھ   بأجھزة   أخرى   كالحاسوب.   ولھ   جانب  

 صغیر   ومنبسط   ویمكن   إدخالھ   في   منفذ   البرق   لألیباد.   والجانب   اآلخر   موصل   یو.إس.بي   (  USB)   یمكن   إدخالھ   في   الشاحن   الكھربائي  
  أو   منفذ   الیو.إس.بي   في   الحاسوب   أو   جھاز   آخر.   

  
 التصید   االحتیالي:    نوع   من   البرید   اإللكتروني   أو   احتیال   على   اإلنترنت.   ُیعتبر   التصید   االحتیالي   رابًطا   أو   مرفًقا   في   رسالة   إلكترونیة  

 أو   صفحة   إلكترونیة   بإمكانھا   أن   تسرق   معلومات   الدخول   الشخصیة   إذا   ضغطت   علیھا.   إذا   استلمت   رسالة   إلكترونیة   من   شخص   ال  
 تعرفھ،   أو   من   قائمة   برید   إلكتروني   ال   تتذكر   أنك   اشتركت   بھا،   كن   حذًرا.   ال   تضغط   على   أیة   روابط   أو   مرفقات   التي   تبدو   مشبوه   بھا.  

    
 زر   الطاقة   (  Power   Button):    زر   مسطح   مستطیل   الشكل   في   الحافة   المینیة   العلیا   لألیباد.   یمكن   استخدام   ھذا   الزر   لتشغیل/إطفاء  

 power  )   األیباد،   وذلك   عن   طریق   الضغط   علیھا   واستمرارك   بالضغط   إلى   أن   تظھر   على   الشاشة   شاشة   تبطیل/تشغیل   الطاقة 
   off/on).   ستوقظ   النقرة   األحادیة   أو   تنوم/تطفئ   شاشة   األیباد.   

  

  



 سیري   (  Siri):     برنامج   في   األیباد   یمكنك   استخدام   صوتك   لتوجیھ   أسئلة   وإعطاء   اإلرشادات.   بإمكان   سیري   أن   تتلقى   أسئلة   شفوًیا  
 وتقوم   بإجراءات   تشمل   تشغیل   التطبیقات،   الكالمات   الھاتفیة،   إمالء   أو   قراءة   الرسائل   النصیة   والرسائل   اإللكتروني،   أو   اإلجابة   على  

 أسئلة   عبر   اإلنترنت.  
  
 تسجیل   الدخول   ببصمة   األصبع   (  Touch   ID):    إطار   أمني   یسمح   لك   لتشغیل   األیباد   التابع   لك   باستخدام   بصمة   أصبعك.   أنظر   في  

  تعلیمات   اإلعداد   أعاله.   بعد   إعداد   األیباد   التابع   لك،   بإمكانك   إضافة   المزید   من   بصمات   األصابع   إذا   أردت   ذلك.   
  

 واي-فاي   (  Wi-Fi):    (مختصر   عبارة   ’أمانة   النقل   الالسلكي‘   [  wireless   fidelity])   خدمة   ُتشترى   للسماح   بأجھزة   كاألیباد  
 والھواتف   الذكیة   وأجھزة   الحاسوب   والطابعات   بالتوصل   إلى   شبكة   اإلنترنت   وللتواصل   مع   بعضھا   البعض   عندما   تكون   متصلة   بنفس  

  خدمة/شبكة   الواي   فاي.   بإمكانك   إعداد   الواي   فاي   في   منزلك   أو   قد   تستخدمھا   في   مقھى   أو   متجر   كبیر   (كمتجر   البقالة.)   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 الشكر   والعرفان   إلى:  
  

 الدعم   اإللكتروني   ألبل   في   الموقع   اإللكتروني    support.apple.com  .   یعتمد   الجزء   األكبر   من   محتوى   دلیل   إرشاد   األیباد   ھذا  
 على   عمل   شعبة   الدعم   في   شركة   أبل.  

  
  
  

  (CARES   Act   Project  )   إن   مدینة   بورتالند   ومشروع   قانون   المساعدة   واإلغاثة   واألمن   االقتصادي   في   ضوء   فیروس   كورونا 
 الذي   یحصل   على   دعمھ   عن   طریق    األوامر   المتعلقة   بأموال   اإلغاثة   المحلیة   المتعلقة   بقانون    CARES   ،   والتي   حصلت   على  

 موافقتھا   من   قبل   مدینة   بورتالند   استجابة   إلى   تأثیركوفید-  19  في   المجتمعات   على   الخطوط   األمامیة.   وقد   دفع   ھذا   الصندوق   مقابل  
 أجھزة   األیباد،   والتكنولوجیا   المساعدة،   وعملیات   التوزیع،   والتدریب   للمئات   من   سكان   والیة   أوریغون.   ونقدم   شكرنا   الخاص   إلى  

 مجموعة   عمل   الفجوة   الرقمیة   في   االستجابة   إلى   كوفید    19  وجمیع   مساعیھم.  
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https://support.apple.com/
https://www.portland.gov/omf/news/2020/7/22/portland-city-council-allocates-114-million-cares-act-funding-provide-covid-19
https://www.portland.gov/omf/news/2020/7/22/portland-city-council-allocates-114-million-cares-act-funding-provide-covid-19
https://www.portland.gov/omf/news/2020/7/22/portland-city-council-allocates-114-million-cares-act-funding-provide-covid-19

