راھﻧﻣﺎی آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﯾﭘد

Farsi

ﻧﻣﺎی ﻋﻣوﻣﯽ آﯾﭘد
 Appleﺑرﮔﮫای ﺑﮫ ھﻣراه آﯾﭘد ﺷﻣﺎ درون ﺟﻌﺑﮫ ﻗرار داده اﺳت .راھﻧﻣﺎی ﮐﺎﻣل ﮐﺎرﺑران آﯾﭘد  Appleرا ﻣﯽﺗواﻧﯾد در
 support.apple.comﺑﯾﺎﺑﯾد .اﯾن راھﻧﻣﺎ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺧواﻧدن آن ھﺳﺗﯾد ،ﺣﺎوی ﺑﺧﺷﯽ از آن اطﻼﻋﺎت ،وﻟﯽ در ﻗﺎﻟب
ﺳﺎدهﺗر ،اﺳت .اﯾن راھﻧﻣﺎ ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ و ﺳودﻣﻧد ﻧﯾز ھﺳت .ﺗوﺟﮫ :اﮔر در اﯾن »راھﻧﻣﺎی آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﯾﭘد« ﺑﺎ
واژهھﺎ ﯾﺎ اﺻطﻼﺣﺎت ﻣﺑﮭم روﺑرو ﺷدﯾد ،ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ آﺧر ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ر واژه ی آ اﺳت ،ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

دﮐﻣﮫھﺎ/درﮔﺎهھﺎ:

روش ﺷﺎرژ ﮐردن آﯾﭘد:

ﮐﻠﯾﺎت ﻣﺑﺎﻧﯽ آﯾﭘد در ﻓﯾﻠم -35دﻗﯾﻘﮫای ﺳودﻣﻧدی در ﯾوﺗﯾوب ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت:

https://bit.ly/iPad-Basics

روش راهاﻧدازی آﯾﭘد
.1

روﺷن ﮐردن :دﮐﻣﮫ روﺷن/ﺧﺎﻣوش آﯾﭘد را ﻓﺷﺎر دھﯾد ﺗﺎ ﻟوﮔو  Appleظﺎھر ﺷود.

.2

ﺳﭘس :واژه »ﺳﻼم« ) (Helloﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ظﺎھر ﻣﯽﺷود .ﺑرای ﺷروع ﮐﺎر ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی روی ﺻﻔﺣﮫ
را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد) .اﮔر ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﯾﺎ ﮐمﺑﯾﻧﺎ ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد  VoiceOverﯾﺎ  Zoomرا از ﺻﻔﺣﮫ ﺳﻼم ﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد .اﮔر از
ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ،زﺑﺎنﺗﺎن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﺳﭘس روی ﮐﺷور ﺧود ) (USﺗﻠﻧﮕر ﺑزﻧﯾد .اﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﺑر ﺷﯾوه ﻧﻣﺎﯾش
اطﻼﻋﺎت ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺳﺎﻋت ،ﻣﺧﺎطﺑﺎن و ﻏﯾره ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد .ﺳﭘس ،روی دﮐﻣﮫ آﺑﯽ دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری ﺗﻠﻧﮕر ﺑزﻧﯾد
ﺗﺎ ﮔزﯾﻧﮫھﺎی دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺑود ﺗﺟرﺑﮫ راهاﻧدازی و اﺳﺗﻔﺎده از آﯾﭘد ﺟدﯾد ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺗﻠﻧﮕر ﺑزﻧﯾد.

ﺑرای اداﻣﮫ ﮐﺎر ،روی »ﺗﻧظﯾم دﺳﺗﯽ« ) (Set Up Manuallyدر ﭘﺎﯾﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﺗﻠﻧﮕر ﺑزﻧﯾد.

.3

ﻓﻌﺎلﺳﺎزی :ﺑرای ﻓﻌﺎل ﮐردن دﺳﺗﮕﺎه و راهاﻧدازی آن ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ  ،Wi-Fiﺷﺑﮑﮫ ھﻣراه ﯾﺎ  iTunesوﺻل ﺷوﯾد.
روی ﺷﺑﮑﮫ  Wi-Fiﻣورد ﻧظر ﺗﻠﻧﮕر ﺑزﻧﯾد ﯾﺎ ﮔزﯾﻧﮫ دﯾﮕری را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

.4

اﯾﺟﺎد ﺷﻧﺎﺳﮫ ﻟﻣﺳﯽ ) :(Touch IDﺑﺎ اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎز ﮐردن ﻗﻔل دﺳﺗﮕﺎه و ﺧرﯾد را ﺑﺎ اﺛر اﻧﮕﺷت ﺧود
اﻧﺟﺎم دھﯾد .روی اداﻣﮫ ) (Continueﺗﻠﻧﮕر ﺑزﻧﯾد و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ روی »راهاﻧدازی ﺑﻌداً در
ﺗﻧظﯾﻣﺎت« ) (Set Up Later in Settingsﺗﻠﻧﮕر ﺑزﻧﯾد.

.5

اﯾﺟﺎد ﮐد ﻋﺑور :ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از دادهھﺎی ﺧود ،ﯾﮏ ﮐد ﻋﺑور ﺷش-رﻗﻣﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد .ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻧﺎﺳﮫ ﻟﻣﺳﯽ و  Apple Payﺑﮫ ﮐد ﻋﺑور ﻧﯾﺎز دارﯾد .اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﮐد ﻋﺑور ﭼﮭﺎر-رﻗﻣﯽ ﯾﺎ ﮐد ﻋﺑور
ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ﯾﺎ اﺻﻼً ﮐد ﻋﺑور ﺗﻧظﯾم ﻧﮑﻧﯾد ،روی »ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﮐد ﻋﺑور« )(Passcode Options
ﺗﻠﻧﮕر ﺑزﻧﯾد.

.6

ورود ﺑﺎ  Apple ID: Apple IDو ﮔذرواژه ﺧود را وارد ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ روی »ﮔذرواژه را ﻓراﻣوش ﮐردهاﯾد و
 Apple IDﻧدارﯾد؟« ) (Forgot password or don't have an Apple IDﺗﻠﻧﮕر ﺑزﻧﯾد .در اﯾﻧﺟﺎ
ﻣﯽﺗواﻧﯾد  Apple IDﯾﺎ ﮔذرواژه را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﯾد Apple ID ،اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد ﯾﺎ آن را ﺑﻌداً ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺑﯾش از
ﯾﮏ  Apple IDداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎﯾد روی »اﺳﺗﻔﺎده از  Apple IDھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای  iCloudو »?iTunes
 (?(Use different Apple IDs for iCloud and iTunesﺗﻠﻧﮕر ﺑزﻧﯾد .ﭘس از ورود ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎ

 ،Apple IDﻣﻣﮑن اﺳت ﮐد ﺗﺎﯾﯾد از دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺑﻠﯽ ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود.

.7

ﻓﻌﺎل ﮐردن ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ ﺧودﮐﺎر و راهاﻧدازی اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕر :در ﺻﻔﺣﺎت ﺑﻌد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد درﺑﺎره ﺗﺑﺎدل اطﻼﻋﺎت
ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫدھﻧدﮔﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﻓراھم ﮐردن اﻣﮑﺎن ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ ﺧودﮐﺎر ﺑرای  iOSﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﮐﻧﯾد.

.8

راهاﻧدازی  Siriو ﺧدﻣﺎت دﯾﮕر :از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد  Siriرا راهاﻧدازی ﯾﺎ ﻓﻌﺎل
ﮐﻧﯾد .از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﭼﻧد ﺟﻣﻠﮫ ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﺗﺎ  Siriﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺻدای ﺷﻣﺎ آﺷﻧﺎ ﺷود .اﮔر ﺑﺎ Apple ID
وارد ﺳﯾﺳﺗم ﺷده ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﺧواھﯾد ﯾﮏ  Apple Payو  iCloud Keychainاﺧﺗﯾﺎری ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد اﯾن
ﻣراﺣل را در آﯾﭘد طﯽ ﮐﻧﯾد.

.9

ﺗﻧظﯾم زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ) (Screen Timeو دﯾﮕر ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر :زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﻣدت اﺳﺗﻔﺎده ﺧودﺗﺎن و/ﯾﺎ ﮐودﮐﺎنﺗﺎن از دﺳﺗﮕﺎهھﺎ را ﭘﺎﯾش ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻣﺣدودﯾتھﺎی
روزاﻧﮫای ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد .ﭘس از ﺗﻧظﯾم زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﻧدازه آﯾﮑونھﺎ و ﻣﺗن
ﺻﻔﺣﮫ اﺻﻠﯽ را ﺑﺎ ﮔزﯾﻧﮫ زوم ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ) (Display Zoomﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

.10

ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر :ﺑرای ﺷروع اﺳﺗﻔﺎده از آﯾﭘد ،روی »ﺷروع ﮐﺎر« ) (Get Startedﺗﻠﻧﮕر ﺑزﻧﯾد .ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾت
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎنﮔﯾری ﻣﯽﺗواﻧﯾد از دادهھﺎی ﺧود ﺑﮫ روش اﻣن روﻧوﺷت ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره
ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی دﺳﺗﮕﺎه ﺧود ،ﺑﮫ راھﻧﻣﺎی ﮐﺎرﺑر ﮐﮫ در ﺟﻌﺑﮫ آﯾﭘد اراﺋﮫ ﺷده اﺳت ،ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

.11

ﺷﺎرژ ﮐردن آﯾﭘد :ﭘس از ﻣﺷﺎھده ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺿﻌﯾف ﺷدن ﺑﺎﺗری ،ﺷﺎررژ را ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه وﺻل ﮐﻧﯾد .ﺷﺎرژ ﺷدن ﺑﺎﺗری
ﺑﺎ وﺟود ﻧﻣﺎد »آذرﺧش« در آﯾﮑون ﺑﺎﺗری ﻣﺷﺧص ﻣﯽﺷود.

.12

ﺧﺎﻣوش ﮐردن آﯾﭘد :دﮐﻣﮫ روﺷن/ﺧﺎﻣوش/ﺧواب در ﮔوﺷﮫ ﺑﺎﻻی ﺳﻣت راﺳت آﯾﭘد را ﻓﺷﺎر دھﯾد و ﻧﮕﮫ دارﯾد .اﯾن
دﮐﻣﮫ را ﻓﺷرده ﻧﮕﮫ دارﯾد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻟﻐزاﻧﮫ روی ﺻﻔﺣﮫ ظﺎھر ﺷود .ﻟﻐزاﻧﮫ ﺑرای ﺧﺎﻣوش ﮐردن ﺑﻠﻐزاﻧﯾد )Slide to
 (power offرا ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮫ ﺳﻣت راﺳت ﺑﮑﺷﯾد.

ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت و اطﻼﻋﺎت دﯾﮕر در ﺻﻔﺣﮫ وب  Digital Inclusionﻣﺎ اراﺋﮫ ﺷده اﺳت:

cv-atlab.org/Digital-Inclusion

ﺗﻧظﯾﻣﺎت آﯾﭘد
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ) (Settingsدر ﺻﻔﺣﮫ اﺻﻠﯽ .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎوی ﻣﻧوھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اﺳت:
ﺗﻐﯾﯾر دادن روش ﮐﺎر ﺗﺑﻠت
●
ﻣدﯾرﯾت اﺷﺗراکھﺎی  App IDو App Store
●
ﻣﺳدود ﮐردن ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﺧﺎص
●
ﭘﺎﯾش و ﮐﻧﺗرل روش اﺳﺗﻔﺎده ﺷﻣﺎ و/ﯾﺎ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده از دﺳﺗﮕﺎه
●
ﺗﻧظﯾم اﻋﻼنھﺎ ،ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ و ﮔذرواژه
●
روﺷن/ﺧﺎﻣوش ﮐردن Wi-Fi
●
ﺗﻧظﯾم »ﮐﺎﻏذ دﯾواری« ﭘسزﻣﯾﻧﮫ
●
ﺗﻧظﯾم روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺻﻔﺣﮫ
●
و ﺑﺳﯾﺎری اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕر!
●

ﺗﻧظﯾﻣﺎت دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری )(Accessibility Settings
آﯾﭘد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓراواﻧﯽ ﺑرای ﺗﻧظﯾم دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻧﯾﺎزھﺎ و ﺗرﺟﯾﺣﺎت اﻓراد دﭼﺎر ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ،ﺟﺳﻣﯽ و
ﺣرﮐﺗﯽ ،ﺷﻧواﯾﯽ و ﯾﺎدﮔﯾری دارد .ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺗﻧظﯾﻣﺎت ) (Settingsﺑروﯾد و آﯾﮑون دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری ) (Accessibilityرا
ﺑﯾﺎﺑﯾد:

ﺳﭘس ﯾﮑﯽ از ﮔزﯾﻧﮫھﺎی زﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .رھﻧﻣودھﺎ و وﯾدﺋوھﺎ/ﭘﯾوﻧدھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھرﯾﮏ از اﯾﻧﮭﺎ را ﻣﯽﺗواﻧﯾد در
ﺻﻔﺣﮫ وب  Digital Inclusionﻣﺎ ﺑﯾﺎﺑﯾدwww.cv-atlab.org/digital-inclusion :

ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ )(Vision

ﺟﺳﻣﯽ و ﺣرﮐﺗﯽ )(Physical & Motor

ﺷﻧواﯾﯽ )(Hearing

ﺻدای اﻓزوده )(Voice Over

ﻟﻣس )(Touch

وﺳﺎﯾل ﺷﻧواﯾﯽ )(Hearing Devices

زوم )(Zoom

ﺷﻧﺎﺳﮫ ﭼﮭره و ﺗوﺟﮫ )(Face ID & Attention

ﺗﺷﺧﯾص ﺻدا )(Sound Recognition

ذرهﺑﯾن )(Magnifier

ﮐﻧﺗرل ﺳوﯾﯾﭻ )(Switch Control

RTT/TYY

ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر و اﻧدازه ﻣﺗن )Display & Text
(Size

ﮐﻧﺗرل ﺻدا )(Voice Control

ﺻوﺗﯽ-ﺗﺻوﯾری )(AudioVisual

ﺣرﮐت )(Motion

دﮐﻣﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﻻ )(Home or Top Button

زﯾرﻧوﯾس و ﻋﻧوانﮔذاری ) (Captioning

ﻣﺣﺗوای ﺻوﺗﯽ )(Spoken Content

ﮐﻧﺗرل از دور ﺗﻠوﯾزﯾون )( Apple TV

ﻋﻣوﻣﯽ )(General

ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺻوﺗﯽ )(Audio Descriptions

ﮐﻧﺗرل اﺷﺎرهﮔر )(Pointer Control

دﺳﺗرﺳﯽ ھداﯾتﺷده )(Guided Access

ﺻﻔﺣﮫﮐﻠﯾد )(Keyboards

Siri

ﻣداد )(Apple Pencil

ﻣﯾﺎﻧﺑر دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری )(Accessibility Shortcu

راهاﻧدازی اﯾﻣﯾل )(Setting up Email
اﮔر از اراﺋﮫدھﻧده اﯾﻣﯾل ،ﻣﺛﻼً  ،iCloud، Googleﯾﺎ  Outlookاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﺳت ) (Mailﻣﯽﺗواﻧد ﺣﺳﺎب اﯾﻣﯾل
ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺷﺎﻧﯽ و ﮔذرواژه اﯾﻣﯾل ﺷﻣﺎ راهاﻧدازی ﮐﻧد:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

< از ﻗﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ﭘﺳﺗﭘﺳت ) (Mailرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد < ﺳﭘس

ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺗﻧظﯾﻣﺎت ) (Settingsﺑروﯾد
روی ﺣﺳﺎبھﺎ ) (Accountsﺗﻠﻧﮕر ﺑزﻧﯾد.
روی اﻓزودن ﺣﺳﺎب ) (Add Accountﺗﻠﻧﮕر ﺑزﻧﯾد و اراﺋﮫدھﻧده اﯾﻣﯾل ﺧود را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد) .اﮔر اراﺋﮫدھﻧده
اﯾﻣﯾل ﺧود را ﻣﺷﺎھده ﻧﮑﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد روی ﺳﺎﯾر ) (Otherﺗﻠﻧﮕر ﺑزﻧﯾد و ﺣﺳﺎب ﺧود را ﺑﮫ طور دﺳﺗﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد(.
ﻧﺷﺎﻧﯽ اﯾﻣﯾل و ﮔذرواژه ﺧود را وارد ﮐﻧﯾد.
روی ﮔزﯾﻧﮫ ﺑﻌدی ) (Nextﺗﻠﻧﮕر ﺑزﻧﯾد و ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﭘﺳت ) (Mailﺣﺳﺎب ﺷﻣﺎ را ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧد.
اطﻼﻋﺎت را از ﺣﺳﺎب اﯾﻣﯾل ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد؛ ﻣﺛﻼً ﻣﺧﺎطﺑﺎن ) (Contactsﯾﺎ ﺗﻘوﯾم ).(Calendars
روی ذﺧﯾره ) (Saveﺗﻠﻧﮕر ﺑزﻧﯾد.

راهاﻧدازی FaceTime
در ﺑرﻧﺎﻣﮫ  ،FaceTimeﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن و ﺑﺳﺗﮕﺎنﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺻوﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﺻوﯾری ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ دورﺑﯾن ﺟﻠو ،اﻣﮑﺎن
ﮔﻔﺗﮕوی رو-در-رو ﻓراھم ﻣﯽﺷود .ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل روﯾدادھﺎی اطراف ﺧود ،از دورﺑﯾن ﭘﺷت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

<  FaceTimeرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و  FaceTimeرا ﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد.
 .1ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺗﻧظﯾﻣﺎت ) (Settingsﺑروﯾد
 .2ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﻋﮑس زﻧده ) (Live Photosدر ﺟرﯾﺎن ﺗﻣﺎس  ،FaceTimeﺑﺎﯾد ﻋﮑﺳﮭﺎی زﻧده FaceTime
 ((FaceTime Live Photosرا ﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد.
 .3ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از  ،FaceTimeﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن Apple ID ،ﯾﺎ ﻧﺷﺎﻧﯽ اﯾﻣﯾل ﺧود را وارد ﮐﻧﯾد.

اﯾﻣﻧﯽ آﻧﻼﯾن/اﯾﻧﺗرﻧت
در آﯾﭘد ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﭼﻧدﯾن ﻣرورﮔر اﯾﻧﺗرﻧت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﻣرورﮔر ) Safariآﯾﮑون ﻗطبﻧﻣﺎی آﺑﯽ ﺑﺎﻻ( از ﻗﺑل در آﯾﭘد ﻧﺻب
ﺷده اﺳت .از ھر ﻣرورﮔری ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﻻزم اﺳت ﮐﮫ اﯾﻣﻧﯽ اﯾﻧﺗرﻧت را ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﯾن  10ﻧﮑﺗﮫ ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد:
 .1اﮔر ﮐﺎرﺑر ﺗﺎزهﮐﺎر اﯾﻧﺗرﻧت ھﺳﺗﯾد ،از ﻓرد ﻣطﻣﺋﻧﯽ ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
 .2ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی اﯾﻣﯾﻠﯽ »وﺳوﺳﮫﮐﻧﻧده« )ﮐﻼهﺑرداری ﻓﯾﺷﯾﻧﮓ( را ﺣذف ﮐﻧﯾد.
 .3از اﻧﺗﻘﺎل آﻧﻼﯾن اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
 .4ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ و ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ را ﺑﺧواﻧﯾد و ﺑﻔﮭﻣﯾد.
 .5ھرﮔز ﮔذرواژهھﺎی ﺧود را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﻧﮕذارﯾد )آﻧﮭﺎ را ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻧﮕﮫدارﯾد/ﻓﻘط در اﺧﺗﯾﺎر اﻓراد ﻣطﻣﺋن ﻗرار
دھﯾد(.
 .6ﭘﯾش از اﻧﺗﺷﺎر ھر ﻣطﻠﺑﯽ در اﯾﻧﺗرﻧت ،ﺧوب ﻓﮑر ﮐﻧﯾد .اﻓراد ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣطﺎﻟب ﺷﻣﺎ را ﺑﺑﯾﻧﻧد.
 .7اﮔر در ﻣﺣﯾط اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﺎ ﻣطﻠب ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧدی روﺑرو ﺷدﯾد ،ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﻓرد ﻣطﻣﺋﻧﯽ ﮔزارش ﮐﻧﯾد.
 .8از داﻧﻠود ﮐردن ﻓﺎﯾﻠﮭﺎی ﻧﺎﻣطﻣﺋن ﯾﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﮐردن روی ﭘﯾوﻧدھﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
 .9در ﻣدت اﺳﺗﻔﺎده از  Wi-Fiﻋﻣوﻣﯽ )ﻣﺛﻼً در ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ( ،از وارد ﮐردن اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ در وبﺳﺎﯾتھﺎ
ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
 .10ﻧرماﻓزار ﺧود را ﺑﮫروز ﻧﮕﮫ دارﯾد.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره اﯾﻣﻧﯽ آﻧﻼﯾن ،ﺑﮫ  www.usa.gov/online-safetyﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد

ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت و اطﻼﻋﺎت دﯾﮕر در ﺻﻔﺣﮫ وب  Digital Inclusionﻣﺎ اراﺋﮫ ﺷده اﺳت:

cv-atlab.org/Digital-Inclusion

ﺗﻌرﯾف واژهھﺎی آﯾﭘد
 :Appﻣﺧﻔف ) Applicationﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺑردی( اﺳت .ھرﯾﮏ از آﯾﮑونھﺎی ﺻﻔﺣﮫ آﯾﭘد ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﯾﮏ  Appﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳت
ﮐﮫ ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺑﺎدل اﯾﻣﯾل ،ﻣرور اﯾﻧﺗرﻧت و ﻏﯾره را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد.
 :Apple IDﻧﺎم ﮐﺎرﺑر اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺷﺎﻧﯽ اﯾﻣﯾل و ﮔذرواژهای ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺧود ﺷﻣﺎ .ﺑرای راهاﻧدازی آﯾﭘد و
داﻧﻠود ﮐردن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی راﯾﮕﺎن ،ﻻزم اﺳت.
ﺑﻠوﺗوث :روﺷﯽ ﺑﯽﺳﯾم ﺑرای ﻣﺗﺻل ﮐردن اﺑزارھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺻﻔﺣﮫﮐﻠﯾد ،ﺑﻠﻧدﮔو ،ﻣداد  ،Appleھدﻓون و دﯾﮕر ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺑﮫ
آﯾﭘد .ﺑرای وﺻل ﮐردن وﺳﺎﯾل ﺑﻠوﺗوث ﺑﮫ آﯾﭘد ،ﺑﮫ ﻣﻧو ﺗﻧظﯾﻣﺎت ) (Settingsﺑروﯾد و وارد زﺑﺎﻧﮫ »ﺑﻠوﺗوث« )(Bluetooth
ﺷوﯾد.
ﺟﮏ ھدﻓون :ﺳوراخ ﮐوﭼﮏ و ﺣﻠﻘوی در ﮔوﺷﮫ ﺑﺎﻻی ﺳﻣت ﭼپ آﯾﭘد ﮐﮫ ھدﻓون را از طرﯾق آن ﺑﮫ آﯾﭘد وﺻل ﻣﯽﮐﻧﻧد.
دﮐﻣﮫ ﺧﺎﻧﮫ :دﮐﻣﮫای ﮔرد و ﺑﮫ اﻧدازه ﺳﮑﮫ در وﺳط ﻗﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﻧﻣﺎی ﺟﻠو آﯾﭘد ﮐﮫ ﺑرای ﮐﻠﯾﮏ ﮐردن روی ﭘﯾوﻧدھﺎی ﺻﻔﺣﮫ و
ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ »ﺧﺎﻧﮫ« -ﺻﻔﺣﮫ اﺳﺗﻘرار ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ -ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽرود .اﮔر ﺻﻔﺣﮫ ﺧﺎﻣوش ﯾﺎ »ﺧواﺑﯾده« ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓﺷردن آن
ﻣﯽﺗواﻧﯾد آﯾﭘد را »ﺑﯾدار« ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ ﮔذاﺷﺗن اﻧﮕﺷت روی دﮐﻣﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﺷﻧﺎﺳﮫ ﻟﻣﺳﯽ ) (Touch IDﺑرای ﺑﺎز ﮐردن ﻗﻔل
آﯾﭘد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﻣرورﮔر اﯾﻧﺗرﻧت/وب :ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ اﺑزاری ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺟﺳﺗﺟوی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و اﺳﺗﻔﺎده از اﯾﻧﺗرﻧت/وب را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد .از
ﻣﻌروفﺗرﯾن ﻣرورﮔرھﺎ ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ  Safari، Google Chromeو  Firefoxاﺷﺎره ﮐرد.
 :iOSﺳﯾﺳﺗم ﻋﺎﻣل  Appleﺑرای آﯾﭘد و آﯾﻔون  iOSﻧﺎم دارد .ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺎﻣل ھﻣﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﻧرماﻓزاری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ راﯾﺎﻧﮫ ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎه
ﺷﻣﺎ ﻗدرت ﻣﯽدھد .اﻋدادی ﮐﮫ ﭘس از ﻧﺎم ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺎﻣل ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ،ﺷﻣﺎره ﻧﺳﺧﮫ آن را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .ﻣﺛﻼً ،ﺷﻣﺎ اﮐﻧون در ﺣﺎل
اﺳﺗﻔﺎده از ﺟدﯾدﺗرﯾن ﻧﺳﺧﮫ  iOSﯾﺎ ھﻣﺎن  iOS 14.2ھﺳﺗﯾد .ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺎﻣل ﺧود را ھرازﮔﺎھﯽ در ﻣﻧو ﺗﻧظﯾﻣﺎت )
 (Settingsدر ﻗﺳﻣت »ﻋﻣوﻣﯽ« ) (Generalﺑﮫروز ﮐﻧﯾد.
درﮔﺎه آذرﺧش ) :(Lightning Portﺳوراخ ﮐوﭼﮏ و ﺗﺧت در ﻣرﮐز ﻟﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ آﯾﭘد ﮐﮫ ﺑرای اﺗﺻﺎل ﺳﯾم ﺷﺎرژ ﺑﮫ آﯾﭘد ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻣﯽرود .ھدﻓون ﺟدﯾد ﺳﯾﻣﯽ  Appleﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﺳوراخ وﺻل ﻣﯽﺷود.
راﺑط آذرﺧش ) :(Lightning Connectorﮐﺎﺑﻠﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺷﺎرژ ﮐردن آﯾﭘد ﯾﺎ وﺻل ﮐردن آن ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎهھﺎی دﯾﮕر ،ﻣﺎﻧﻧد
راﯾﺎﻧﮫ ،ﮐﺎرﺑرد دارد .ﯾﮏ ﺳﻣت ﮐﺎﺑل ﮐوﭼﮏ و ﺗﺧت اﺳت و ﺑﮫ درﮔﺎه آذرﺧش آﯾﭘد وﺻل ﻣﯽﺷود .ﺳﻣت دﯾﮕر راﺑط USB
ﭼﮭﺎرﮔوش ﺑزرﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺎرژر ﯾﺎ درﮔﺎه  USBراﯾﺎﻧﮫ ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎهھﺎی دﯾﮕر ﻣﺗﺻل ﻣﯽﺷود.
ﻓﯾﺷﯾﻧﮓ ) :(Phishingﻧوﻋﯽ ﮐﻼهﺑرداری اﯾﻣﯾﻠﯽ ﯾﺎ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ .ﮐﻼهﺑرداری ﻓﯾﺷﯾﻧﮓ ﻣﻌﻣوﻻً ﭘﯾوﻧد ﯾﺎ ﭘﯾوﺳت اﯾﻣﯾل ﯾﺎ ﺻﻔﺣﮫ وب
اﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮏ ﮐردن روی آن ﻣﯽﺗواﻧد ﺳﺑب ﺳرﻗت اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﮐﺎرﺑر ﺷود .در ﺻورت درﯾﺎﻓت اﯾﻣﯾل از اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس ﯾﺎ
از ﻓﮭرﺳت اﯾﻣﯾﻠﯽ ﮐﮫ در آن ﺛﺑتﻧﺎم ﻧﮑردهاﯾد ،ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد .از ﮐﻠﯾﮏ ﮐردن روی ﭘﯾوﻧدھﺎ ﯾﺎ ﭘﯾوﺳتھﺎی ﻣﺷﮑوک ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
دﮐﻣﮫ روﺷن-ﺧﺎﻣوش :دﮐﻣﮫ ﭼﮭﺎرﮔوش ﺗﺧت در ﻟﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﺳﻣت راﺳت آﯾﭘد .از اﯾن دﮐﻣﮫ ﺑرای روﺷن/ﺧﺎﻣوش ﮐردن آﯾﭘد اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽﺷود .ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ،دﮐﻣﮫ را ﻓﺷرده ﻧﮕﮫ دارﯾد ﺗﺎ ﺻﻔﺣﮫ روﺷن/ﺧﺎﻣوش ﺷود .ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓﺷردن اﯾن دﮐﻣﮫ ﺑﺎﻋث
ﺧواﺑﯾدن/ﺧﺎﻣوش ﺷدن ﺻﻔﺣﮫ آﯾﭘد ﻣﯽﺷود.
 :Siriﺑرﻧﺎﻣﮫای در آﯾﭘد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آن ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﭘرﺳشھﺎی ﺧود را ﺷﻔﺎھﯽ ﻣطرح ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه دﺳﺗورھﺎی ﺻوﺗﯽ ﺑدھﯾد.
 Siriﻣﯽﺗواﻧد ﭘرﺳشھﺎی ﺷﻔﺎھﯽ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎز ﮐردن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ ،ﺑرﻗرار ﮐردن ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ،دﯾﮑﺗﮫ ﮐردن ﯾﺎ
ﺧواﻧدن ﭘﯾﺎﻣﮏ و اﯾﻣﯾل ،ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦﮔوﯾﯽ ﺑﮫ ﭘرﺳشھﺎ از طرﯾق اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﭘردازد.

ﺷﻧﺎﺳﮫ ﻟﻣﺳﯽ ) :(Touch IDاز ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ  Appleﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﮐردن آﯾﭘد ﺑﺎ اﺛر اﻧﮕﺷت را ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد .ﺑرای ﮐﺳب
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی راهاﻧدازی ﭘﯾشﮔﻔﺗﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﭘس از راهاﻧدازی آﯾﭘد ،در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎز ھم
اﺛر اﻧﮕﺷت اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.
) :Wi-Fiﻣﺧﻔف ] Wireless Fidelityوﻓﺎداری ﺑﯽﺳﯾم[( ﺳروﯾﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺑﮭرهﻣﻧد ﮐردن دﺳﺗﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد آﯾﭘد ،ﺗﻠﻔن
ھوﺷﻣﻧد ،راﯾﺎﻧﮫ و ﭼﺎﭘﮕر از اﺗﺻﺎل اﯾﻧﺗرﻧت و ﺗﺑﺎدل اطﻼﻋﺎت ﺑﯾن دﺳﺗﮕﺎهھﺎ ،ﭘس از وﺻل ﺷدن ﺑﮫ ﺳروﯾس/ﺷﺑﮑﮫ Wi-Fi
ﻣﺷﺗرک ،ﺧرﯾداری ﻣﯽﺷود .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺳروﯾس  Wi-Fiرا در ﻣﻧزل راهاﻧدازی ﮐﻧﯾد ﯾﺎ در ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ ﯾﺎ ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﺑزرگ )ﻣﺎﻧﻧد
ﺳوﭘرﻣﺎرﮐت( از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﺑﺎ ﺗﺷﮑر و ﻗدرداﻧﯽ از:
 Apple Supportآﻧﻼﯾن در  .support.apple.comﺑﯾﺷﺗر ﻣﺣﺗوای اﯾن راھﻧﻣﺎی آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﯾﭘد ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺧدﻣﺎت Apple
 Supportاﺳت.

ﭘروژه ﺷﮭر ﭘورﺗﻠﻧد و  CARES Actﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽﺷده ﺑﺎ ﺣﮑم ﺑودﺟﮫ اﻣدادی ﻣﺣﻠﯽ ﻗﺎﻧون  ،CARESﻣﺻوب ﺷورای ﺷﮭر ﭘورﺗﻠﻧد
در واﮐﻧش ﺑﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﮐووﯾد 19-ﺑر ﺟواﻣﻊ ﺧط ﻣﻘدم .اﯾن ﺑودﺟﮫ ﺑرای آﯾﭘدھﺎ ،ﻓﻧﺎوری ﮐﻣﮑﯽ ،ﺗوزﯾﻊ و آﻣوزش ﺻدھﺎ ﺗن از ﻣردم
ﭘورﺗﻠﻧد اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ ﺗﺷﮑر وﯾژه از ﮐﺎرﮔروه  Digital Divideوﯾژه ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮐووﯾد 19-و ھﻣﮫ ﺗﻼشھﺎی آن.
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