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 اإلنترنت  إلى الوصول اختيار
 

 

  لك. بالنسبة األفضل اإلنترنت إلى الوصول من  نوع  أي تقرر في األسئلة هذه تساعدك قد

 إجابتك.  على عالمة  ضع ثم سؤال كل  اقرأ

 
 جهازك؟ استخدام   تريد أين

 (a)البيت  في 

 (b)وحوالي  خارجا 

 

 لديك؟  الذي الجهاز ما

(a) الذكي  التلفزيون أو اللوحي الجهاز أو المحمول الكمبيوتر أو  المكتب  سطح كمبيوتر 

 )األجهزة هذه  على  الثابت اإلنترنت  استخدام فقط يمكنك مالحظة: يرجى(

 (b)ذكي  هاتف 

 

 اإلنترنت؟ استخدام   تريد مرة  كم 

 (a)اليوم  لمعظم  يوم  كل المثال سبيل على  األحيان من كثير في 

 (b) أيام بضعة كل-  قليال 

 

 شهر؟ كل تقريبا تنفق  ان تريد كم 

 20 (a)أكثر أو  إسترلينيًا  جنيًها 

 (b)إسترلينيًا جنيًها20  من أقل 

 

 معًا. حددته الذي b عدد اجمع حددته. الذي a عدد اجمع

 

 لك.  األفضل هو  الثابت  اإلنترنت يكون فقد ، a  من المزيد لديك كان إذا

 لك.  األفضل هو  المحمول الهاتف عبر  اإلنترنت يكون فقد ، b  من المزيد لديك كان إذا
 

 التالية.  الصفحات في والمتحركة  الثابتة  اإلنترنت معلومات على  تعرف
 

  من  واحد  نوع لديك يكون أن يجب أنه  يعني  وال إرشادات مجرد هذا أن مالحظة يرجى

  اآلخر.  أو  اإلنترنت
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 ثابت  إنترنت

 
 

  المثال سبيل  على واحد مكان في اإلنترنت إلى الوصول  الثابت اإلنترنت يوفر

 .wifi أو  الضوئية األلياف أو العريض النطاق  أيًضا ويسمى منزلك.

 

 اإلنترنت.   خدمة مزود طريق عن عليها  الحصول يتم

 

 اإلنترنت.  خدمة مزود لك سيقدم  لتشغيله. توجيه جهاز أو  مودم إلى بحاجة أنت

 

 وأجهزة المكتبية الكمبيوتر أجهزة على  اإلنترنت إلى للوصول استخدامه يمكنك

  الذكية والهواتف الذكية التلفزيون وأجهزة اللوحية واألجهزة المحمولة الكمبيوتر

 منزلك.  في أنها طالما

 

  أو إسترلينيًا جنيًها20  حوالي تبلغ شهرية رسوًما فيه تدفع  عقد  هناك ، عادة

 هذا.  من  أقل تدفع  أن يمكنك األحيان بعض في أكثر.

 

 

 اإلنترنت  خدمة مزود اختيار

 

  وSky  وMedia Virgin  و. BT اإلنترنت خدمة مزودي من الكثير هناك

 PlusNetو  TalkTalkالبرامج. أشهر هي 

 

  الوصول لتشمل هاتفك  حزمة ترقية على قادًرا بك الخاص الهاتف مزود يكون قد

 اإلنترنت.  إلى

 

 .تختلف أن يمكن التكاليف ألن األخرى الخدمات من تحقق

 

 عن:  يبحث

 الباقة سعر •
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 العقد مدة •

 الهاتف  خط تأجير يشمل كان إذا •

 إنشاء رسوم هناك كان إذا •

لميغابايتبا السرعة  متوسط قياس يتم  - السرعة متوسط )(Mb وتعني  •

 التطبيق تنزيل أو الويب  موقع تحميل  سرعة مدى.

 

 

  ومقارنتها:  اإلنترنت حزم من للتحقق جيًدا مكانًاuSwitch  يعد

www.uswitch.com/broadband   

 

 

  مع اإلنترنت خدمة مزود سيرتب  ، وحزمة  اإلنترنت خدمة  لمزود اختيارك عند

  قد بك. الخاص اإلنترنت اتصال بإعداد ويقوم منزلك إلى ليأتي كمبيوتر فني

 أسابيع.  بضعة أحيانًا هذا يستغرق

 

 
  

http://www.uswitch.com/broadband
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 النقال  الهاتف عبر اإلنترنت

 
 

  وعندما المنزل في اإلنترنت إلى الوصول المحمول الهاتف عبر اإلنترنت يوفر

 المنزل. خارج تكون

 

 المحمول. الهاتف شبكة طريق عن عليها  الحصول يتم

 

 ذكي.  هاتف على  اإلنترنت إلى للوصول استخدامه يمكنك

 

 أكثر إلى أشهر بضعة كل إسترلينية جنيهات10  من التكاليف تختلف أن يمكن

ً  30 من ً  جنيها  تختارها.  التي الخطة  حسب ، الشهر في إسترلينيا

 

 

 والخطة  المحمول  الهاتف شبكة اختيار

 

EE  وGiffGaff  و. O2 المحمول الهاتف شبكات مزودي من الكثير هناك

 شائعة.

 

 احتياجاتك. وتلبي منطقتك في جيدة تغطية ذات واحدة اختر

 

  عقد. أو فقط SIM صفقة أو بأول أوالً  الدفع خطة إما اختيار إلى تحتاج سوف

 المحمول. الهاتف عبر اإلنترنت مقابل بها تدفع  التي  الطريقة هي هذه

 

 بأول   أوال  الدفع خطة

  استخدام  عند ائتمانيًا. رصيًدا تمنحك التي المحمول الهاتف لشبكة  المال تدفع أنت

  سيتم  ، اإلنترنت استخدام أو نصية رسائل إرسال أو مكالمات إلجراء هاتفك

  ، االئتماني  رصيدك ينفد عندما االئتماني. رصيدك من  األموال  بعض سحب

 للمزود. أخرى  مرة الدفع أو" رصيدك ةزياد" إلى تحتاج

 

 فقط  SIM صفقة
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  نصية ورسائل للمكالمات محدًدا بدالً   يمنحك شهر كل محدًدا  مبلغًا تدفع أنت

  فسيتم ،  المحدد المبلغ تجاوزت إذا  مجانًا. الستخدامها( اإلنترنت) والبيانات

  الخاصة الصفقات  إيقاف أو تغيير السهل  من منك. إضافية رسوم  تحصيل

 فقط.  SIM شريحةب

 

 عقد

  من بدالً  يمنحك شهر  كل محدًدا مبلغًا فعتد فإنك ، فقط SIM صفقة مثل

  أكثر العقود تكون ما عادة مجانًا.( اإلنترنت) والبيانات نصية ورسائل المكالمات

  تنتهي حتى العقود إيقاف الصعب من يكون   قد الهاتف. ثمن  دفع  تشمل ألنها تكلفة

 العقد. مدة

 

   بأول:  أوالً  المدفوعة SIM بطاقات بينExpert Saving Money  يقارن

-pay-https://www.moneysavingexpert.com/mobiles/best

cards/-sim-go-you-as  

 

 uSwitchبطاقة عروض قارن SIM فقط: 

https://www.uswitch.com/mobiles/compare/sim_only_de

als/  

 

 المحمول: الهاتف عقودuSwitch  يقارن

uswitch.com/mobiles/compare/cheap_mobilhttps://www.

e_phones/   

https://www.moneysavingexpert.com/mobiles/best-pay-as-you-go-sim-cards/
https://www.moneysavingexpert.com/mobiles/best-pay-as-you-go-sim-cards/
https://www.uswitch.com/mobiles/compare/sim_only_deals/
https://www.uswitch.com/mobiles/compare/sim_only_deals/
https://www.uswitch.com/mobiles/compare/cheap_mobile_phones/
https://www.uswitch.com/mobiles/compare/cheap_mobile_phones/


 

6 

 الدعم من مزيد
 

 Champions Digital Manchester  من الهاتف  عبر دعم

 

 استخدامه؟  في مساعدة إلى تحتاج هل  باإلنترنت؟   يتصل جهاز على حصلت هل

  لسكان الهاتف  عبر الدعم  يقدمون الذين الرقميين األبطال من فريق لدينا

 لغة. 15 بـ المكالمات إجراء يمكن  مانشستر.

 

  إلى إلكترونيًا بريًدا أرسل أو07860 064128  أرسل 

 digitalinclusion@manchester.gov.uk، وسنعاود اسمك اترك  

 !وسنساعدك بك االتصال

 

 COVID-19 خالل  من اتصال على ابق  

 

 بالمجتمع فاتصل  ، باإلنترنت  لالتصال  ودعم  مساعدة إلى بحاجة  كنت إذا

  عبر مراسلتنا أو ،08002346123  علىCOVID-19  دعم مساعدة خط 

 على اإللكتروني البريد

digitalinclusion@manchester.gov.uk 

 

 على:  المزيد اكتشف
https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay

_connected_through_covid-19_leaflets 

 

 

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

  
 
 

mailto:digitalinclusion@manchester.gov.uk
https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_connected_through_covid-19_leaflets
https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_connected_through_covid-19_leaflets
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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_Arabic_January 2021] 
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