كيفية تنزيل التطبيق
.جهازك على تطبيق تنزيل بكيفية التعليمات هذه ستخبرك
يمكنك تنزيل التطبيقات من جوجل بالي
يُطلق على جوجل بالي أحيانًا باسم Play Store
جوجل بالي مثل متجرعلى مختلفة تطبيقات شراء يمكنك حيث اإلنترنت
اللوحي الجهاز أو الكمبيوتر جهاز أو لهاتفك

يل:
يبدو رمز جوجل بالي كما ي

ً
أيضا تطبيق.
جوجل بالي هو

1

تعليمات
..1قم بتشغيل وإلغاء قفل جهازك
.2اضغط عل أيقونة تطبيق جوجل بالي أو افتح صفحة ويب جوجل
.بالي عل ر
اإلنتنت

 ..3ر
ستى رشيط "البحث" ف أعل الصفحة

 .4يمكنك كتابة اسم التطبيق ف رشيط البحث .لنقم بتتيلزووم
.كمثال
..5اكتب "تكبت" ف رشيط البحث
المكتة
..6اضغط عل أيقونة العدسة
ر

 .7اضغط عل أيقونة التكبت .عادة ما يكون التطبيق األول عل
.الجانب األيرس هو التطبيق الذي تبحث عنه
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..8انقر فوق أيقونة التثبيت

ً
تلقائيا عل جهازك وسيظهر عل شاشتك
 .9سيتم تثبيت التطبيق
.الرئيسية
 .10الستخدام تطبيقزووم.اضغط عليه وسيفتح ،
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أشياء يجب معرفتها!
التطبيقات ومساحة التخزين
ً
بتنيله ً
يستخدم كل تطبيق تقوم ز ز
قدرا معينا من مساحة التخزين
الداخلية عل جهازك .عندما تكون مساحة التخزين منخفضة  ،يمكن
اللوح ز يف مواجهة المشكالت.
أن يبدأ هاتفك أو جهازك
ي
للتحقق من مساحة التخزين  ،افتح إعدادات هاتفك من خالل النقر
عل أيقونة اإلعدادات.

ثم اضغط عل التخزين.

"من أجل "إلغاء تثبيت" أحد التطبيقات  ،يمكنك "النقر مع االستمرار
عل رمز التطبيقات والضغط عل "إلغاء التثبيت ".يبدو مثل سلة
.المهمالت
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مزيد من الدعم
دعم عب الهاتف من Manchester Digital Champions
ر
باإلنننت؟ هل تحتاج إىل مساعدة ز يف استخدامه؟
هل حصلت عل جهاز يتصل
ز
الرقميي الذين يقدمون الدعم عن الهاتف لسكان
لدينا فريق من األبطال
ر
مانشسن .يمكن إجراء المكالمات بـ  15لغة.
ً
بريدا ر
إلكن ً
ونيا إىل
أرسل 07860 064128أو أرسل
 ،digitalinclusion@manchester.gov.ukاترك اسمك وسنعاود االتصال
بك وسنساعدك!
ابق عىل اتصال من خالل COVID-19
ر
باإلنننت  ،فاتصل بالمجتمع
إذا كنت بحاجة إىل مساعدة ودعم لالتصال
خط مساعدة دعم COVID-19عل  ،08002346123أو مراسلتنا عن النيد
اإللكن ز
ر
ون عل
ي
digitalinclusion@manchester.gov.uk
اكتشف المزيد عل:
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:
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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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