نحـوه یــافتـن وب ســایت در اینـتــرنــت
دستورالعمل های زیرنحوه یافتن وب سایت دراینترنت ،در صورتیکه آدرس
وب سایت را دراختیار داشته باشید  ،نشان خواهد داد.
آدرس وب سایت صفحه خاصی را در اینترنت به شما نشان می دهد.
معموال با  www.شروع میشود وهیچ فضایی ندارد .دراینجا چند
مثال وجود دارد:
وب سایت شورای شهر منچستر

Manchester City Council website
www.manchester.gov.uk
 NHSوب سایت

NHS website
www.nhs.uk
وب سایت دولت انگلستان

UK Government website
www.gov.uk
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دستورالعمل ها
برای مثال وب سایت شورای شهرمنچستر www.manchester.gov.uk
را بیایید پیدا کنیم.
 -1ابتدا دستگاه خود را روشن و باز کنید.
 -2روی نماد اینترنت ضربه بزنید .نماد اینترنت ممکن است شبیه یکی از
این تصاویر باشد .

 -3روی نوار جستجو در باال ضربه بزنید .اینترنت باید باز شود.

 -4صفحه کلید باید ظاهر شود .تایپ کنید .

www.manchester.gov.uk
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 -5روی دکمه ضربه بزنید.

 -6شما در وب سایت شورای شهر منچستر قرار دارید .

3

وب سایـت های قابـل اعتمـاد برای پشتیبـانی
منچستر در طول همه گیری ویروس کرونا
وب سایت های زیر اطالعاتی در مورد پشتیبانی منچستر در طول همه گیری
: ویروس کرونا ارائه می دهند
شهرداری شهر منچستر

secure.manchester.gov.uk/info/500361/coronavirus
Manchester City Council
خدمات بهداشتی و بهزیستی

www.buzzmanchester.co.uk/information/covid-19
buzz Health & Wellbeing Service
سالمت روان منچستر بزرگ

https://www.gmmh.nhs.uk/coronavirus
Greater Manchester Mental Health
خط مشی سوءاستفاده داخلی بزرگ منچستر

http://www.domesticabusehelpline.co.uk/
Greater Manchester Domestic Abuse Helpline
مشاغل منچستر

https://www.manchestercarers.org.uk/covid-19information-and-resources/
Manchester Careers
4

وب سایت های معتبر برای اطالعـات ویروس کرونا
وب سایت های زیر اطالعات قابل اعتماد در مورد ویروس کرونا را
ارائه میدهند:
 NHSوب سایت
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
NHS website

وب سایت دولت انگلیس
https://www.gov.uk/coronavirus
UK Government website

5

WWW.
چهار نکته آسان برای ارزیابی اطالعات
•

چه کسی اطالعات را نوشت؟

چـه کسی
•

دالیل نوشتن آن چه بود؟

•

چه زمان اطالعات منتشر شد؟

چـه زمان
•
•
•

کـجــــا

آیا ازاطالعات مرتب بررسی میشود؟
اطالعات مربوط به چه نوع وب سایت است؟
پایان آدرس وب سایت میتواند به شما درکارآیی آن
کمک کند.
 .nhs.ukآدرس وب سایت  NHSاست..gov.ukآدرس وب سایت دولت است. .ac.uk-یک مرکز آموزشی است.

• در صورت وجود میتوانید بخش مربوط به
وب سایت را بررسی کنید.
• قبل ازدنبال کردن از پیشنهادها و داستان های آنالین
صبر وکمی فکر کنید.

تـوقــف
• برای بدست آوردن کامل داستان ،فراتر از عنوان
را بخوانید.
• اگرچیزی به نظر میرسد خیلی خوب است که درست
باشد،احتماال" اینگونه است.
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حمــایـت بیشـتـر
پشتیبانی تلفنی از قهرمانان دیجیتال منچستر
آیا دستگاهي دارید که به اینترنت وصل میشه؟ آیا نیاز به کمک دراستفاده از آن را
دارید؟ ما تیمی از قهرمانان دیجیتال داریم که از ساکنان منچستر پشتیبانی تلفنی ارائه
.  زبان انجام داد۱۵  تماس ها را می توان به.می دهند
digitalinclusion@manchester.gov.uk ویاایم07860064128 پیام
.اسمتان را بگذارید با شما تماس خواهیم گرفت و کمک خواهیم کرد
. با ما در ارتباط باشیدCOVID-19 از طریق
COVID - 19 با انجمن پشتیبانی،اگربرای آنالین شدن به کمک و پشتیبانی نیازدارید
 و یا ارسال ایمیل ما در، 08002346123 با شماره تلفن، تماس بگیرید
digitalinclusion@manchester.gov.uk
:جهت اطالعات بیشتر
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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