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نت شبكة عىل موقع تجد  كيف  اإلنتر

 

 
 عىل ويب موقع عىل العثور  بكيفية التالية اإلرشادات تتعلق

نت.  الويب موقع عنوان تعرف  عندما  اإلنتر

 

نت عىل معينة صفحة.لك الويب موقع عنوان يظهر    اإلنتر

 

  يبدأ  .www مسافات لها  وليس. األمثلة بعض وهنا :
 
 بـ عادة

 

 مانشستر  مدينة مجلس موقع

www.manchester.gov.uk 

 

 NHS موقع 

www.nhs.uk 

 

 المتحدة  المملكة حكومة موقع 

www.gov.uk 

 
 
 
 
 

http://www.manchester.gov.uk/
http://www.nhs.uk/
http://www.gov.uk/
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 تعليمات
 
 

  الويب  عىل  مانشست   مدينة مجلس  موقع  لنجد 

 www.manchester.gov.uk .كمثال 

 

1.. 
ا
 جهازك قفل وإلغاء بتشغيل  قم ، أول

 
 

نت أيقونة عل  اضغط .2 نت  أيقونة تبدو قد .اإلنتر إحدى مثل  اإلنتر

 الصور هذه.

 

 

نت  فتح  يجب .3 يط عل اضغط .اإلنتر    البحث شر
 األعل ف 
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اكتب .المفاتيح لوحة تظهر أن يجب   .4

www.manchester.gov.uk 

   
 الدخول  زر  عل  اضغط .  .5

 
 
 

 مانشستر  مدينة مجلس موقع عل موجود أنت . .6
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  جائحة   أثناء   مانشستر   لدعم   موثوقة   مواقع 

وس   التاج     الفتر
 

 

وس  جائحة  أثناء  مانشستر  دعم  حول  معلومات  أدناه  المواقع  توفر     فتر

 كورونا :

 

 

secure.manchester.gov.uk/info/500361/coronavirus 

 مانشستر  مدينة  مجلس 
 

www.buzzmanchester.co.uk/information/covid-19 

buzz Health & Wellbeing Service 

 

https://www.gmmh.nhs.uk/coronavirus 

ى  مانشستر   العقلية  للصحة  الكتر
 

http://www.domesticabusehelpline.co.uk/ 

ل   بالعنف  الخاص  المساعدة  خط 
   المت  

ى  مانشستر  ف   الكتر
 

https://www.manchestercarers.org.uk/covid-19-

information-and-resources/ 

   الرعاية  مقدمو  
 مانشستر  ف 

https://secure.manchester.gov.uk/info/500361/coronavirus
http://www.buzzmanchester.co.uk/information/covid-19
https://www.gmmh.nhs.uk/coronavirus
http://www.domesticabusehelpline.co.uk/
https://www.manchestercarers.org.uk/covid-19-information-and-resources/
https://www.manchestercarers.org.uk/covid-19-information-and-resources/
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  حول   معلومات   عىل   للحصول   بها   موثوق   مواقع 

وس   كورونا   فتر
 

 

 عن   موثوقة   معلومات   أدناه   المواقع   توفر 

وس   كورونا:   فتر

 

19/-covid-www.nhs.uk/conditions/coronavirus 

 NHS  موقع 

 

https://www.gov.uk/coronavirus 

  المتحدة   المملكة   حكومة   موقع 

http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.gov.uk/coronavirus
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 الدعم من مزيد 
 

 Champions Digital Manchester  من الهاتف عت   دعم

 

نت؟ يتصل جهاز  عىل حصلت هل    مساعدة إىل تحتاج هل باإلنت 
 استخدامه؟ ف 

 لسكان الهاتف عت   الدعم  يقدمون الذين الرقميير   األبطال من فريق لدينا 

 .  لغة.  15 بـ المكالمات إجراء يمكن مانشست 

 

ا  أرسل أو 07860 064128  أرسل 
ً
ونًيا  بريد   إىل إلكت 

 digitalinclusion@manchester.gov.uk، االتصال وسنعاود  اسمك اترك 

 !وسنساعدك بك

 

 COVID-19 خالل من اتصال عىل ابق 

 

نت لالتصال ودعم  مساعدة إىل  بحاجة كنت  إذا   بالمجتمع  فاتصل   ، باإلنت 

يد  عت   مراسلتنا  أو  ،08002346123  عىلCOVID-19  دعم  مساعدة خط   الت 

  
ون   عىل اإللكت 

digitalinclusion@manchester.gov.uk 

 

 عىل:  المزيد  اكتشف
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: 
 

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] 
 

https://buzzmanchester.co.uk/
mailto:simon.kitchin@gmmh.nhs.uk
mailto:lorna.dawson@gmmh.nhs.uk

