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 هواژه نام

 یرا مـاه اجـگـدست کـی یر روـه بـاست ک ییا انهـیرا ،برنامه - (APP )برنامه

 گانیاز برنامه ها را یبرخ .رسند یر مـع به نظـمرب یها کونیشود. آنها مانند آ

ت آنها ـباب دـیبا گرید یـبرخو LinkedIn و Skype، WhatsApp ، مانند هستند

 .شودپرداخت  نهیهز

 

شما  انهـیک است که در راـکوچ یمتن لـیفا کی یوکـک -(Cookies ) ها یـوکـک

 تیاده ازساـام استفـا هنگـد تـکن یا کمک مـبه شم تـیوب سا نـیشود. ا یم رهـیـذخ

 ارد.ـ، اطالعات مربوط به شما را به خاطر بسپ

د ـآورن یم ادیها به  ی، کوک دیبخر مایهواپ طیبل دیخواه یر مـال ، اگـوان مثـبه عن 

 .نتواند همزمان آنها را بخرد یگریتا شخص د دیانتخاب کرده ا را ییاـه طیه بلـچ

 

نه؟  ای دیکن یاده مـاستف یـبا آنها از کوک ایاز شما بپرسند که آ دیها با تیوب سا  

ات ـاوق ی. بعضدـیرد کن اـی دیریذـرا بپ تیوب سا یواست کوکـدرخ دیتوان یم  

رد را  گرانی، و د یموارد ضرورمانند  دیریها را بپذ یاز کوک یبرخ  دیتوان یم

یابیبه عنوان مثال بازار کنید  

 

به شما اجازه  ی ممکن است در صورت رد درخواست کوک ها تیاز وب سا یبعض

اجازه دهند.گرید یاما برخ دیندهند که از آنها استفاده کن  

 

، لپ  انهیتلفن هوشمند ، را یراهنما دستگاه به معن نیدر ا -( Device ) دستگاه

 . است ی )تبلت(لوح انهیرا ایتاپ 
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دستگاه شما.  یرو یزیکردن چ یکپ یعنی یریبارگ -( Download)  یریبارگ

نسخه خود را  نی، بنابرا دیکن یم یریدستگاه خود بارگ یبرنامه را رو کیمعموالً 

 .دیدار اریدر اخت

 

 کیاز  یکیبه صورت الکترون نترنتیا قیاست که از طر یلیمیا - ( Email) لیمیا

 .شود یارسال م گریشخص به شخص د

 

 یاجتماع یبرنامه رسانه ها -( Facebook) بوک  سیف

 

 یاجتماع یبرنامه رسانه ها - (Instagram) نستاگرامیا

 

 یو دستگاه ها انهیرا اردهایلیاست که م ییشبکه ا نترنتیا -(Internet) نترنتیا

 ات است. ـاز اطالع یادـیداد زـل تعـشام نیدارد. ا یکیالکترون

 ییموادغذادی، خر ییویدیمانند تماس و ییتواند به شما امکان دهد کارها یم نیهمچن

 یحت ایشهر  کیمانند  نترنتی. تصورادیموارد را انجام ده ریو سا یبانک تیری، مد

 .باشد دیتواند مف یم نیکره زم

 

 کیآن کل یبر رو دیتوان یاست که م یریتصو ایکلمه  کی وندیپ - (Link) نکیل

 یبا رنگ وندهایدهد. غالباً پ یرا به شما نشان م یگرید تیوب سا ایکه صفحه  دیکن

 . شوند یخط نوشته م ریز ایمتفاوت و 

 

 برنامه تماس ویدیوئی   -( Skypeاسکایپ ) 
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 ایها  تیوب سا، یاجتماع یرسانه ها -( Social Media) یاجتماع یرسانه ها

ها و موارد  لمی، ف ریدهند اطالعات ، تصاو یهستند که به شما امکان م ییبرنامه ها

 یبرا یاجتماع یاز رسانه ها دیتوان ی. مدیبه اشتراک بگذار گریرا با افراد د گرید

 سیو ف نستاگرامی، ا تریید. تویبا مردم استفاده کن نیارتباط آنال یمعاشرت و برقرار

 .هستند یاجتماع یرسانه ها یها و برنامه ها تیبوک چند نمونه از وب سا

 

 

دستگاه شما در حافظه  یهمه برنامه ها -( Storage Space ) یساز رهیذخ یفضا

 رهیذخ یشود. فضا یگفته م یساز رهیذخ یفضا نیشوند. به ا یم رهیدستگاه شما ذخ

 یو برنامه ها جعبه هستند. فقط تعداد مشخص دیتصور کن آلونک کیرا مانند  یساز

 . ردیبگ یجا آلونکتواند در یجعبه م

 

 

 یتلفن هوشمند بزرگ به نظر م ای انهیتبلت مانند صفحه را کی - (Tablet) تبلت

 وتریکامپ کیکه  ییزهایهمه چنه از کارها را انجام دهد اما  یتواند برخ یم نیرسد. ا

 .است یصفحه لمس یدارا همچنین تواند انجام دهد. یم

 

 

 آن لمس ااست که ب شیصفحه نما یصفحه لمس - ( Touchscreen) یصفحه لمس

و آن باز  دیرا لمس کن یا برنامه نماد کی دیتوان یدهد ، به عنوان مثال م یپاسخ م

 .خواهد شد

 

 

 یاجتماع یبرنامه رسانه ها - (Twitter)ترییتو
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 یاست که م یمانند تماس تلفن ییویدیتماس و -(Video calling) ییویدیتماس و

توانید  کنید. شما میمشاهده  زیرا نرگیاز شخص د یگرید لمیف یدرزمان واقع دیتوان

برنامه های . کنیداستفاده  WhatsApp وFacetime ، Skypeاز ییویدیتماس و یبرا

 دیگری هم در دسترس هستند.

 

 

است. شما  نترنتیاز صفحات در ا یمجموعه ا تیوب سا - (Website) تیوب سا

 . دیخانه تصور کن کیآن را مانند  دیتوان یم

 

راد ـاست که اف یآدرس تیآدرس وب سا - (Website Address) تیدرس وب ساآ

  .wwwو یا   //:https اـمعموالً ب نـ.ای دـکنن داـیا را پـشم تـیتوانند وب سا یم

 افتنی، آدرس  تـیاـآدرس وب س ه است ،ـخان کی تیر وب ساـاگروع میشود.ـش

 است. URL. کلمه دیگر برای آدرس وب سایت  است نترنتیخانه در ا

  

 

 یبرنامه پیام رسانی و تماس ویدیوی -( WhatsApp)واتس اپ 
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 رـتـشیب تـیاــحم

 

 منچستر تالیجیاز قهرمانان د یتلفن یبانیپشت

را  استفاده از آندربه کمک  ازین ایکه به اینترنت وصل میشه؟ آ ددستگاهي داریآیا 

ارائه  یتلفن یبانیکه از ساکنان منچستر پشت میدار تالیجیاز قهرمانان د یمی؟ ما تدارید

  .زبان انجام داد ۱۵توان به  یدهند. تماس ها را م یم

   digitalinclusion@manchester.gov.ukویاایمیل  07860064128 پیام

 کرد. مخواهیو کمک ان را بگذارید با شما تماس خواهیم گرفت اسمت

 با ما در ارتباط باشید. COVID-19 قیاز طر

 COVID - 19 یبانیپشت با انجمن د،یدارازین یبانیشدن به کمک و پشت نیآنال یاگربرا

 ما در لیمیاارسال  ای، و  08002346123، با شماره تلفن دیریتماس بگ

digitalinclusion@manchester.gov.uk 

  :شتریاطالعات بجهت 

https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_c

onnected_through_covid-19_leaflets  

  

This guide was produced in partnership with the following groups, networks and organisations: 
 

 
All information provided at time of writing and distribution is true and correct but may change without notice. 
We will endeavor to keep information updated each month. Please check out the website for the latest 
downloadable version: https://buzzmanchester.co.uk/ 
For further information about this guide, please email: simon.kitchin@gmmh.nhs.uk or 
lorna.dawson@gmmh.nhs.uk  
 [Version 7 Android_Farsi_October 2020]          
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