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كباًبحرم1

1.1Snapلكشلا Core First—ةعيرستارابع

TDدُعي Snapيفلهسألاقوسلايفرفوتملالحلانوكيلهميمصتمتو.زومرلامادختسانومعدينيذلانيلصاوتملابةصاخلازومرلاىلعةمئاقلالصاوتلاجماربىوقأ
TDدُعي.لصاوتلاكيرشومدختسملانملكل،رارمتساباًبيترتوةيهيدبرثكألاومادختسالا Snapنوادةمزالتمويغامدلاللشلاودحوتلابنيباصملاصاخشألللثمألالحلا
TDمادختساب.قطنلانادقفوةينهذلاتاقاعإلاو Snap،وأملعملاوأدلاوللةيرورضلاتانوكملادوجوعمزومرلاىلعةمئاقلاةحاتملاىلثملالصاوتلاةبرجترفوناننإف
.حاجنباولصاوتينأىلعمهتدعاسملنيمدختسملاعملمعللجلاعملا

ماظنلاتابلطتم1.1
Windowsليغشتلاماظن1.1لودجلا

اريماكلاسمللاةركاذلاةينبلاليغشتلاماظن

Windowsىندألادحلا 10
1803رادصإلا

x862بولطمريغبولطمريغتياباجيج

Windowsهبىصوُم 10
20H2رادصإلا

x864ةجمدماريماكجمدمسملتياباجيج

iPadليغشتماظن1.2لودجلا

اريماكلاسمللاةركاذلازاهجلاليغشتلاماظن

11ليغشتماظنىندألادحلا iPadiPad Air 2
iPad Mini 4

بولطمريغجمدمسملتياباجيج2

14ليغشتماظنهبىصوُم iPadiPadةجمدماريماكجمدمسملتياباجيج4نماثلاليجلا
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ةموعدملاتاغللا1.2
)ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا(ةيبرعلا●
)ةطسبملا(ةينيصلا●
)ايكافولسوكيشت(ةيكيشتلا●
)كرامندلا(ةيكرامنادلا●
)ادنلوه(ةيدنلوهلا●
)ايلارتسأ(ةيزيلجنإلاةغللا●
)ادنك(ةيزيلجنإلاةغللا●
)ةدحتملاةكلمملا(ةيزيلجنإلاةغللا●
)ةدحتملاتايالولا(ةيزيلجنإلاةغللا●
)ادنلنف(ةيدنلنفلا●
)ادنك(ةيسنرفلا●
)اسنرف(ةيسنرفلا●
)ايناملأ(ةيناملألا●

)ارسيوس(ةيناملألا●
)ليئارسإ(ةيربعلا●
)ادنلسيأ(ةيدنلسيألا●
)ايلاطيإ(ةيلاطيإلا●
)نابايلا(ةينابايلا●
)جيورنلا(ةيجيورنلا●
)ليزاربلا(ةيلاغتربلا●
)لاغتربلا(ةيلاغتربلا●
)اينابسإ(ةينابسإلا●
)ةينيتاللااكيرمأ(ةينابسإلا●
)ةدحتملاتايالولا(ةينابسإلا●
)ديوسلا(ةيديوسلا●

TDىلعلوصحلا1.3 Snap
TD SnapلالخنمحاتمTobiiDynavox.comليغشتلاماظنبلمعتيتلاةزهجأللWindowsلالخنموApple App StoreةزهجألiPadOSرتخاTD

Snap AACتازيملكءارشلTD Snapرادصإعم.اًمدقُمLiteنمTD Snap،تاحفصلاءاشنإوىوتحملاكلذيفامب،اًناجممالكلافالخبتازيملاعيمجرفوتت
ءارشةيلمعلالخنمةلماكلامالكلاةفيظورفوتت.ًةدودحممالكلافئاظونوكت،كلذنممغرلاىلعو،ةنمازملاوةداعتسالاويطايتحالاخسنلاومدختسملاءاشنإواهريرحتو
.قيبطتلالخاد

ةيناجملاقيبطتلاتارادصإيفةلطعملامالكلاةفيظو
لئاسرلاةذفانىوتحمقطن●
رزءارجإةطساوباهؤاشنإمتليجستتاجرخموأمالكيأ●
كولسمعدةطساوباهؤاشنإمتليجستتاجرخموأمالكيأ●
ةيتوصلاتاراشإلا●

ةيناجملاقيبطتلاتارادصإيفةحاتملامالكلاةفيظو
)ريرحتلاطمنيف(توصلاليجست●
)ريرحتلاطمنيف(توصلاليجستةنياعم●
توصلاةنياعم●
)ريرحتلاطمنيف(قطنلاءانثتساةنياعم●

مالكلاتازيمءارش1.3.1
TDتازيمنيمأتءاغلإبمق Snapقيبطتلالخادةدحاوءارشةيلمعلالخنمنامأوةعرسب.

TDليغشتبمق.1 Snap.

Speechرزلاددح.2 Disabled)ىلعألامكحتلاطيرشيف)مالكلاليطعت.
.)ءارش(Buyددح.3
.كبةصاخلاةنمآلاةلماعملالمكأ.4
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معدلاودراوملا2
Tobiiمدقت DynavoxعمكتبرجتلامكتساومعدلةديدعةيناجمدراومTD Snap.جمانربنمةدافتساىصقأقيقحتىلعكدعاستسيتلاتاودألاهذهتوفتالTobii

Dynavox!

Pathwaysجمانرب2.1 for Core FirstنمTobii Dynavox

Pathwaysدُعي for Core FirstتاجتنمذيفنتىلعكدعاسيًايناجماًدرومTobii Dynavoxديزتيتلاةيثحبلاتاينقتلاملعتتسو.ةءافكوةيلاعفقرطلارثكأب
!ىصقألادحلاىلإريثكلاكلذريغومادختسالاةلوهسولعافتلانم

Pathwaysجمانربكلمدقيس for Core FirstمادختسايفأدبتامدنعتاداشرإلاTD Snap Core Firstةءارقلاةفرعموةغللاوةكراشملاحورومنىلععجشيو
Pathwaysجمانربلمعيس.ةباتكلاو for Core Firstيليامىلع:

.ءدبللصصخمراسمريفوت●
.ةراهمىوتسموأرمعيأنمدارفألاومنعيجشت●
TDمادختساب،تادرفملاعيسوتوةيساسألاتاملكلامادختساكلذيفامب،تالاجملافلتخميفتاراهملاءانبةيفيككميلعت● Snap Core Firstةطشنألايف

.ديزملاوةيمويلا
TDموقيفيككلحيضوت● Snap Core Firstليغشتلاولقنتلاتاراهمولاصتالالاطعأعملماعتلالثم،ةيعامتجالافقاوملاوتاراهملايفةدعاسملاب

.يباجيإلاكولسلاعيجشتو
.حئاصنلامهأمادختسابلصاوتلاءاكرشتاراهمءانب●
Coreـلرمتسملاصيصختلامعد● First.

Pathwaysجمانربنمتازيملالماكرادصإلارفوتي for Core FirstليغشتلايماظنليناجمقيبطتكWindowsوiPadOS.جمانربرفوتيPathways for
Core Firstةرايزبلَّضفت.كبصاخلابيولاضرعتسملالخنمتنرتنإلاربعwww.tobiidynavox.com/learn/pathwaysنمديزملاىلعلوصحلل

.تامولعملا

همعدوبيولادراوم2.2
Trainingمسقيهىلوألاكتطحمنوكتنأبجيهنإف،معدلاىلإةجاحبتنكاذإ & Support)بيوعقوميف)معدلاوبيردتلاTobii Dynavox.

2.3myTobiiDynavox
ىلعمدختسمككبةصاخلايطايتحالاخسنلاتافلمليمحتبمق.ةكراشملالخدموبيولاىلعكبصاخلايصخشلانيزختلاعقومmyTobiiDynavoxدُعي

myTobiiDynavoxلماكلابلصاوتلامعدقيرفعماهتكراشمواهظفحل.

.يناجمباسحىلعلوصحللليجستللmyTobiiDynavox.comىلإلقتنا

ملعتلازكرم2.4
.طقفةيزيلجنإلاةغللابحاتمملعتلازكرم،اًيلاح

:كلذيفامب،ىرخألادراوملاوبيردتلاوقئاثولاىلعلوصحللlearn.tobiidynavox.comةرايزبلَّضفت

ةعئاشلاةلئسألانعتاباجإ●
بيردتللويديفعطاقم●
تنرتنإلاربعةلجسمتاودن●
تنرتنإلاربعةيبيردتتارود●
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مادختسالاءدب3
TDليغشتبموقتامدنع Snapاميفتادادعإلاهذهنميأرييغتكنكمي.كتاجايتحابسانيلجمانربلاصيصختىلعةدعاسمللكيلإةلئسألاضعبهيجوتمتيسف،ىلوألاةرملل
.كلذيفبغرتتنكاذإدعب

ديدجمدختسمدادعإ3.1
Getددح Started)ةقيقدنملقأيفدادعإلابموقنسو)مادختسالاءدب!

دوجوممدختسمةداعتسا3.2
.هتداعتساديرتولعفلابمدختسملليطايتحاخسنفلمكيدلناكاذإرايخلااذهمدختسا

myTobiiDynavoxنممدختسمليطايتحاخسنةداعتسا
.)ةداعتسا(Restoreددح.1

.)يلاتلا(Nextددحمثرورملاةملكوينورتكلإلاديربلاناونعلخدأف،myTobiiDynavoxيفاًيلاحلوخدلاليجستبمقتملاذإ.2

.)يلاتلا(Nextددحمث،ةمئاقلانممدختسملليطايتحاخسنفلمرتخا.3

يلحمفلمنممدختسمليطايتحاخسنةداعتسا
.)ةداعتسا(Restoreددح.1
Restoreددح.2 from a local file)يلحمفلمنمةداعتسا(.
.)حتف(Openددحمث،هددحومدختسملليطايتحالاخسنلافلمضرعتسا.3

ةحفصةعومجمرايتخا3.3
TDيفاًرفوتمناكاذإ،كبصاخلازاهجلاةغلدادعإقباطتيتلاواًيئاقلتتاحفصلاتاعومجمدادعإلاجلاعمضرعي Snap.ددحLanguage)تاعومجمةفرعمل)ةغللا
.ىرخأتاغلبةحاتملاتاحفصلا

3.3.1Core First
Coreدُعي FirstجمانربيفةحاتملاةيسيئرلاتاحفصلاةعومجمTD Snap.لالخنمىصقألادحلاىلإومنلاوةباتكلاوةءارقلاةفرعموةكراشملاةدايزلممصمهنإو
.ؤبنتللةلباقوةنرمةقيرطباًعماهمادختسامتييتلالصاوتلاتاودأنمةعونتمةعومجم

Coreيفتاحفصلاةعومجم3.1لكشلا First

Coreيفةزيمملاةمسلانإ Firstمدختسملارابتخاوةيريرسلاةبرجتلاوثحبلاىلإةدنتسميهو.انبةصاخلاةيساسألاتاملكلاةيجيتارتسإيه:

.تائيبلاربعمادختساىصقألتاملكلارايتخا●
.مدختسملاةهجاووةملكلاعضو●
.ةملكلاةمدقمبيترت●
.يجهنملكشبىرخألاتاملكلالثمتاملكللتباثلاعضولاةفاضإمتت●
.لقنتلاةءافك●
.ةديرفلئاسرءاشنإلاهجمدةيفيكوتاملكلاىنعمنيمدختسملاميلعتمعد●
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Coreيفةنمضملاةيفاضإلالصاوتلاتاودأ First:

.ةعومجميفوأاهدرفمباهمادختسانكميؤبنتللةلباقوةعيرسلئاسر—ةعيرستارابع●
.اهليدعتوأتاملكلاءاشنإللئاسرلاةذفانيففرحألاخدإ—حيتافملاةحول●
.اهيلإعوجرلاةلوهسلفنصلابسحةمظنم—تاملكلامئاوق●
.ةنيعمعيضاوملوحوأةددحمتائيبيفتالعافتلامعد—عيضاوملا●
.يعامتجالاويكولسلالصاوتلابقلعتياميفنيمدختسملاةدعاسم—معدلالئاسو●
.كديلوانتميفديزملاوتوصلايفمكحتلارصانعودُعبنعمكحتلاةزهجأ—تامولعملاةحول●

Coreيفتاحفصلاةعومجمتمِّمُص Firstليدبلاززعملالصاوتلاىوتحميفيبهذلارايعملانوكتل(AAC)،ىلإلوصولايفةلوهسرثكألاةبرجتلانيمدختسمللرفويام
Coreحيتيو.ةددحموةديرفلئاسرءاشنإىلعةردقلانمردقىصقأكالتماواًعيرسىوتحملا Firstلوحيقيقحلاتقولايفةعيرسةثداحميفةكراشملاهيمدختسمل
اولظينأنولصاوتملاعيطتسي،ةمدقُملاتاودألاربعلقنتلالالخنم.اًقبسماهبؤبنتلابعصلانمةديدجلئاسرءاشنإةيرحمهلحيتيامك.مهيلإةبسنلابةيمهأرثكألاعيضاوملا
.طاشنبلصاوتلاءاكرشعمنيكرتشماولظيوهيفنوكراشييذلافقوملانماًءزج

Coreمعديس.لصاوتلالحنماًءزجنوكتنأبجيةمهمةراهمةباتكلاوةءارقلاةفرعمريوطتدُعي Firstمادختسالالخنمهيمدختسمعيمجلةباتكلاوةءارقلاةفرعمريوطت
لوحلصاوتلاتالعافتمعدلممصملاىوتحملاوثاحبألاقيرطنعاهرابتخامتيتلاوزاهجلاىلعةدوجوملاجماربلاىلإلوصوللةلهسلاتاطابترالاوحيتافملاتاحول
.ةءارقلابراجت

Coreنإ،اًريخأو Firstتاردقومنروطتعمو.يساسأيهيجوتأدبمةكبشلاطوطخماجحأربعةيرارمتسالادُعت.اًتباثاًماظنوأعيمجلابسانياًماظننوكيلصصخمريغ
Coreىلإةديدجلاتارايخلاهذهةفاضإمتتهنإف،ةغللاديقعتلةيفاضإتارايخبةبلاطملاونيلصاوتملا Firstاهبؤبنتلانكميعقاوميفىوتحملابظافتحالاعم،ةسالسب.

Coreيفحسملاةحفصةعومجم3.3.2 First*
Coreىوتحمميمصتةداعإتمت،هذهتاحفصلاةعومجميف Firstملعتتاحفصدعاست.حسملالالخنملوصولاةقيرطمادختسابقلعتياميفةءافكلاوةلوهسلاءافضإل
.حسملالالخنملوصولاةقيرطمادختسادنعةحارلابنيمدختسملاروعشيفةنمضملاحسملا

،4×3:تاحفصلاةعومجمةكبشطوطخماجحأ 6×4، 7×6، 9×8

.تاغللاعيمجبًةرفوتمتسيل*

صنلاةحفصةعومجم3.3.3
.ةيوقءاشنإوةءارقتاراهمبنوعتمتينيذلانيلصاوتمللصنلاةحفصةعومجمبىصُوي.لصاوتللزومرلاىلعنودمتعيالنيذلانيمدختسمللهذهتاحفصلاةعومجمتمِّمُص

10×7:تاحفصلاةعومجمةكبشطوطخماجحأ

.تاغللاعيمجبًةرفوتمتسيل*

*مالكلاسابتحاةحفصةعومجم3.3.4
يئرمدهشمطيطختتارايخوأةكبشعمعيضاوملاتاحفصو،ءاضيبلاةروبسلاتازيملانمضتت.قطنلانادقفنوناعينيذلانيمدختسمللقطنلانادقفةحفصةعومجمتمِّمُص
.نيغلابلانيمدختسمللةبسانمقطنلانادقفةحفصةعومجميفةمدختسملازومرلا.AlexaوGoogleدعاسمتاحفصوروصلاموبلأوميوقتلاو

،5×6:تاحفصلاةعومجمةكبشطوطخماجحأ 4×3، 3×3

.تاغللاعيمجبًةرفوتمتسيل*
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ةكبشلاطوطخمجحرايتخا3.4
،هتقدورايتخالاةعرسيفتالكشمكانهتناكاذإ.هابتنالادويقوأةيئرمدويقبةعوبتمواًيساسأاًرمأدعُترايتخالاةقد:لماوعةدعىلعةكبشلاطوطخمجحرايتخادمتعيس
نأشبقلقتالكلذل،تاحفصلاةعومجمتادادعإيفةكبشلاطوطخمجحرييغتلهسلانم.اهمادختسالربكأرارزأمدختسملاىدلنوكيثيحب،رغصأةكبشطوطخمجحبأدباف
.ةيندبلاتاردقلاوأةريغتملادرفلاةغلىلإاًدانتساهليلقتوأةكبشلاطوطخمجحةدايزكنكمي.ىلوألاكتلواحميفيلاثملاةكبشلاطوطخمجحىلعروثعلا

.لقألاىلعةدمعأ3وفوفص3ىلعيوتحيةكبشطوطخمجحرايتخاكيلعبجيهنإف،تاودألاطيرشوأ/ولئاسرلاطيرشضرعيفبغرتتنكاذإ

)ةلماشتسيل(ةكبشلاطوطخجذامنماجحأ3.1لودجلا

2×33×46×6
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لقنتلا4
TDيفىوتحملالالخلقنتلاةيفيكةفرعملةءارقلاعبات Snapلصاوتللهيلإجاتحتءيشلكىلعروثعلاو.

تارشؤمكلحضوت.ةحفصلاوتاودألاطيرشنملكيفلفسأوىلعألريرمتلاكنكميريرمتلا
نوكيامدنع)ةحفصللنيميلاىلعوتاودألاطيرشلراسيلاىلعةدوجوملاطاقنلا(ةحفصلا
.لفسألاوأىلعألايفاًحاتمىوتحملانمديزملاكانه

نعريرمتلابموقتسكنإف،كبةصاخلالوصولاةقيرطوتادادعإلاىلعًءانب
مسقلارظنا.لقنتلارزديدحتقيرطنعوأسمللاةشاشىلعبحسلاقيرط

.سمللاتارايخ13.13.2

مكحتلاطيرش
ىلعألا

عوجرلارزىلعىلعألامكحتلاطيرشنمرسيألابناجلاىلعةدوجوملارارزألالمتشت
مكحتلاطيرش5مسقلارظنا.ثحبلارزوتامولعملاةحولرزوةيسيئرلاةحفصلارزو
.ىلعألا

ةحفصءاشنإ/ةحفصبطابترا8.9مسقلارظنا.ىرخأةحفصىلإطابترالارارزأكلقنتطابترالارز
.ةديدج

مث،ةحفصلاكلتيفدحاورايتخاءارجإكلحيتتو،ىرخأةحفصىلإةرايزلارارزأكلقنتةرايزلارز
.ةرايزلاةحفص8.9.7مسقلارظنا.اًيئاقلتةقباسلاةحفصلاىلإكتداعإ

ةرمعوجرلارزددح.بيوضرعتسمىلعدوجوملاعوجرلارزلثمعوجرلارزلمعيعوجرلارز
تاظوفحملالخفلخلاىلإلاقتنالاةعباتملتارمةدعوأةقباسلاةحفصلاىلإةدوعللةدحاو
.ةحفصلا

رز
Boardmaker

BoardmakerىلعةنزخملاةطشنألاوتادلجملابBoardmakerرارزأطبترت
Online.غشوةطشنألاضرعتسا

TDيفةرشابماهلِّ Snap!ليغشت8.7.5مسقلارظنا
TDيفBoardmakerةطشنأ Snap.
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ىلعألامكحتلاطيرش5
عوجرلا5.1

.اًقبسماهترايزتمتيتلاةحفصلاىلإعوجرلارزكديعي

ةيسيئرلاةحفصلا5.2

TDليغشتبموقتامدنعاهارتيتلاىلوألاةحفصلا(كبةصاخلاةيسيئرلاةحفصلاىلإةيسيئرلاةحفصلارزكلقني Snap(.كنكمياًراصتخاةيسيئرلاةحفصلارزدُعي
.ةيسيئرلاةحفصلانييعت9.1.5مسقلارظنا،كبةصاخلاةيسيئرلاةحفصلارييغتل.جمانربلايفناكميأنمةيسيئرلاةحفصلاىلإةدوعللهمادختسا

تامولعملاةحول5.3

،رركتملكشبةمدختسملارارزألللهسلالوصوللةحفصتامولعملاةحولدُعت.كبةصاخلاتامولعملاةحولةحفصىلإاًعيرسلوصوللتامولعملاةحولرزمدختسا
.دُعبنعمكحتلاتادحووأتوصلايفمكحتلالثم،تاملكلانمضتتاليتلارارزألاةصاخ

ثحبلا5.4
.سمللابلوصولاةقيرطمادختسابالإثحبلاىلإلوصولانكميال

TDيفةملكيأىلعهيفرثعتيذلاناكملاثحبلاةادأكلضرعت Snap.ىلإةيئرملاتاراشإلاكدوقت.ةيئرملاتاراشإلاعبتامث،ثحبحلطصملخدأ،ةطاسبب
.اًقحالىرخأةرمكسفنبةملكلاىلعروثعلاكنكميثيحب،ةفدهتسملاةملكلا

.ىلعألامكحتلاطيرشيفثحبلاةادأددح.1
.ثحبحلطصملخدأ.2

:كبةصاخلاثحبلاةيفصتلماوعنييعتلةيفصتلالماوعددح،نكمأنإ.3
.ةقباطتملارارزألاعقاوملكراهظإنيكمت—ةرركملاتاقباطملابحامسلا●
.اًيلاحةيفخملارارزألامدختستيتلاتاراسملاراهظإنيكمت—ةيفخملاتاراسملاراهظإ●
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.ثحبلاجئاتنيفهنعثحبتيذلارزلاددح.4

.فدهتسملارزلاىلإلصتىتحةحفصلكىلعزيمملارزلاددح.5

.بهذتنيأىلإكربختيتلامهسألابقاراذل،يلاتلارزلاةيؤرلريرمتلاىلإجاتحتدق

.ةمداقلاةرملايفكسفنبراسملاركذتنمنكمتتىتحزيممرزلكىلإهبتنا
.زيمملاراسملاجراخناكميأديدحتقيرطنعتقويأيفكثحبءاغلإكنكميو

كيرشلاةذفانرشؤم5.5
Tobiiةزهجأىلعالإطقفكيرشلاةذفانرشؤمرفوتيال Dynavox I-13, I-16, and TD Pilot.
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.كزاهجنميفلخلاءزجلاىلعكيرشلاةذفانةلاحلوحتامولعملاكيرشلاةذفانرشؤمكلمدقي

.كيرشلاةذفانيفاًيلاحدوجوملاصنلاضرعي—ةآرملاطمن

ليغشتفاقيإدنع.ليغشتلاديقكيرشلاةذفاننأىلإةنوقيألاريشت—ةنوقيألاطمن
.ةدوجومةنوقيألانوكتال،كيرشلاةذفان

.كيرشلاةذفانتادادعإ14.2.1مسقلارظنا،كيرشلاةذفانرشؤمطمنرييغتل

تانايبلاعبتت5.6
.سواملابرشابملارقنلاوأسمللاقيرطنعالإتانايبلاعبتتىلإلوصولانكميال

ةرادإوجذامنلاعضوتادادعتضرعورزلامادختساتادادعتضرعوجذامنلاعضو:ةيلاتلاتادادعإلاىلإعيرسلالوصولاتانايبلاعبتترزرفوي،نيكمتلادنع
.تانايبلاعبتت13.14مسقلارظنا،تانايبلاعبتتلوحتامولعملانمديزملاىلعلوصحلل.تانايبلا

ةنمازملا5.7
.سواملابرشابملارقنلاوأسمللاقيرطنعالإةنمازملاىلإلوصولانكميال

رظنا،ةنمازملالوحتامولعملانمديزملل.ةنمازملللعفلاباهتكراشمتمتةحفصةعومجمثيدحتوأةنمازملةحفصةعومجمةكراشمءدبلةنمازملارزمدختسُي
.تاحفصلاةعومجمةنمازم12.2.4مسقلا

.ةنمازملاتادادعإ13.12.4مسقلارظنا،مادختسالاعضويفةنمازملارزءافخإل

ريرحتلا5.8
.سواملابرشابملارقنلاوأسمللاقيرطنعالإريرحتلاىلإلوصولانكميال

.لوصولاتادادعإوتاحفصلاةعومجمىلعتارييغتءارجإلريرحتلارزددح

.ريرحتلا8مسقلارظنا،تامولعملانمديزملل

12005874TD#ىلعألامكحتلاطيرش175 Snapمدختسملاليلدv.1.21 - ar-SA



لئاسرلاطيرش6
.ملاعلاعمهتكراشملرارزألاوفلؤملاةلاسرلاصنلئاسرلاطيرشضرعي

.لقألاىلعةدمعأ3وفوفص3ىلعيوتحيةكبشطوطخمجحرايتخاكيلعبجيهنإف،لئاسرلاطيرشضرعيفبغرتتنكاذإ

.لئاسرلاطيرشريرحت8.15رظنا،لئاسرلاطيرشريرحتل

ثدحتلا6.1

.لئاسرلاةذفانلةيلاحلاتايوتحملابثدحتللرزلااذهددح

لئاسرلاةذفان6.2

يفةرشابمةباتكلاوأ،رزنملئاسرلاةذفانىلإصنلاسرإكنكمي.زومرلاضرعاًضيأاهنكميو.ةلاسركهلاسرإوأهبثدحتلايفبغرتيذلاصنلالئاسرلاةذفانضرعت
.ماظنلاةظفاحنمصنقصلوأ،حيتافملاةحولةحفصمادختسابلئاسرلاةذفان

.91ةحفصلا،لئاسرلاةذفانتادادعإ13.12.2مسقلارظنا،لئاسرلاةذفانتادادعإنم

لئاسرلاةذفانيفصنلاريرحت6.2.1
.رشؤملاكيرحتءارجإلاعمةجمربملارارزألامدختسا،لئاسرلاةذفانيفرشؤملاكيرحتل.اًيضارتفاصنلاةياهنيفرشؤملارهظي،لئاسرلاةذفانىلإصنلاخدإدنع

لئاسرلاةذفانيفرشؤملاكيرحت
:ةيلاتلاقرطلابرشؤملاكيرحتلرشؤملاكيرحتءارجإلامدختسا●

لفسألوأىلعأللاقتنالا–
فرحبفلخللوأمامألللاقتنالا–
ةملكبفلخللوأمامألللاقتنالا–
ةلمجبفلخللوأمامألللاقتنالا–
رطسلاةياهنوأةيادبىلإلاقتنالا–
لئاسرلاةذفانصنةياهنوأةيادبىلإلاقتنالا–
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صنلاةحفصلفسألوأىلعأللاقتنالا–

قيبطتىلإهتكراشموهخسنوأهصقولئاموأقماغطخبهقيسنتوددحملالئاسرلاةذفانصنفذحنكمي.صنديدحتءارجإلاعمةجمربملارارزألامدختسا،صنديدحتل
.تاءارجإلاهذهلوحديزملاىلعفرعتللرزلاتاءارجإ8.7يفلئاسرلاةذفانمسقرظنا.ديزملاوهثدحتورخآ

لئاسرلاةذفانيفصنلاديدحت
:ةيلاتلاقرطلابديدحتلاعيسوتوأديدحتلالقنوأصنديدحتلصنديدحتءارجإلامدختسا●

لفسألوأىلعألديدحتلالقن–
فرحبفلخللوأمامأللديدحتلالقن–
ةملكبفلخللوأمامأللديدحتلالقن–
ةلمجبفلخللوأمامأللديدحتلالقن–
رطسلاةياهنوأةيادبىلإديدحتلاديدمت–
لئاسرلاةذفانصنةياهنوأةيادبىلإديدحتلاديدمت–
صنلاةحفصلفسألوأىلعألديدحتلاديدمت–
لفسألوأىلعألديدحتلاديدمت–
فرحبفلخللوأمامأللديدحتلاديدمت–
ةملكبفلخللوأمامأللديدحتلاديدمت–
ةلمجبفلخللوأمامأللديدحتلاديدمت–
لكلاديدحت–
ديدحتلاءاغلإ–

تاعومجميفتاحفصلاهذهنيمضتمتيو.اًقبسمةجمربملالئاسرلاةذفانريرحتتاحفصمادختسايهلئاسرلاةذفانيفصنلاريرحتءدبللهسألاةقيرطلانإ
www.mytobiidynavox.com/pagesetcentralىلعتاحفصلاةعومجمزكرميفلئاسرلاةذفانريرحتتاحفصاًضيأرفوتت.ةديدعتاحفص

حسم6.3

.لئاسرلاةذفاننمىوتحملالكلزأ

فذح6.4

.لئاسرلاةذفانيفددحملاصنلاوأةيلاحلاةملكلافذحا

عجارت6.5

.لئاسرلاةذفانيفريخألاءارجإلانععجارتلا
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ةداعإ6.6

.لئاسرلاةذفانيفهنععجارتلامتيذلاريخألاءارجإلاةداعإ

ةشدردلا6.7

،ةشدردلايفكدوجوءانثأيف.لئاسرلاةذفانحسممتيمثاًتقؤميلاحلالئاسرلاةذفانىوتحمنيزختمتي،ةشدردلانيكمتدنع.اهليغشتفاقيإوةشدردلاليغشتنيبليدبتلابمق
.تفقوتثيحنمةعباتملاكنكميثيحباًتقؤمنزخملالئاسرلاةذفانىوتحمةداعتسامتت،ةشدردلاليغشتفاقيإدنع.ثدحتلاولئاسرلاةذفانيفديدجىوتحملاخدإكنكمي

رزلاىلإخسن6.8

.ةرشابمرارزألاريرحتلاهيلإلوصولامدختسمللنكميةقيرطهذه.رزىلإهتفاضإبمقمث،لئاسرلاةذفانيفدوجوملاصنلاخسنا

ةكراشملا6.9

AccessITزاهجىلإلئاسرلاةذفانيفصنلاسرإلاهيلإلوصولامدختسمللنكمييتلاوةلهسلاةزيملاهذهمدختسا 3 (8.7.4 AccessIT(،ةحفصلاىلعدوجومرزوأ
.Googleدعاسموأ،ماظنلاةظفاحوأ،)رزلاىلإخسن6.8(ةيلاحلا

.)خلإ،Facebookو،Twitterلثم(كرايتخانمقيبطتىلإلئاسرلاةذفانصنلاسرإل)ىرخأ(Otherددح

.سمللاقيرطنعالإ)ىرخأ(Otherرزلاةمئاقىلإلوصولانكميال
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تاودألاطيرش7
.تاودألاطيرشريرحت8.16رظنا،تاودألاطيرشريرحتةيفيكىلعفرعتلل

.كبةصاخلاتاحفصلاةعومجملاًقفوتاودألاطيرشتارايخفلتخت

عوجرلا7.1

تاودألاطيرش—عوجرلارز7.1لكشلا

.ةقباسلاةحفصلاىلإعوجرللهمدختسا.ضرعتسمىلعدوجوملاعوجرلارزلثمعوجرلارزلمعي

ةيساسألاتاملكلا7.2

Coreتاودأطيرش—ةيساسألاتاملكلارز7.2لكشلا First

Coreيفةزيمملاةمسلانإ.ةيساسألاتاملكلاةحفصرزلااذهحتفي Firstةبرجتلاوثحبلاىلإاًدانتسااهريوطتمتيتلا،انبةصاخلاةيساسألاتاملكلاةيجيتارتسإيه
:يليامةيساسألاتاملكلاةحفصلةيسيئرلاتازيملانمضتت.مدختسملارابتخاوةيريرسلا

.تائيبلاربعمادختساىصقألتاملكلارايتخا●
.ةملكلاعضو●
.ةملكلاةمدقمبيترت●
.يجهنملكشبىرخألاتاملكلالثمتاملكللتباثلاعضولاةفاضإمتت●
.لقنتلاةءافك●
.ةديرفلئاسرءاشنإلاهجمدةيفيكوتاملكلاىنعمنيمدختسملاملعتيتلامعدلالئاسو●
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ةعيرستارابع7.3

تاودألاطيرش—ةعيرسلاتارابعلارز7.3لكشلا

وأهابتنالابذجوأةثداحملارارمتساىلعظافحللمدختسُتةريغصتاملكاهنإ.ةعومجميفوأاهدرفمباهمادختسانكميؤبنتللةلباقوةعيرسلئاسرةعيرسلاتارابعلادُعت
تارابعلاثدحتت.تاحالصإلاوةلئسألاورعاشملاوةيعامتجالابناوجلاوتايحتلاوةيصخشلاتاجايتحالاىلعزكرتيتلامادختسالاةعئاشلئاسرلانيمضتاًضيأمتي.قيلعتلا
.لئاسرلاةذفانيفصنلالاخدإبمقتالوروفلاىلعةعيرسلا

عيضاوملا7.4

تاودألاطيرش—عيضاوملارز7.4لكشلا

ةعومجمصيصختبمق.ةلصلاتاذتارابعلاوتاملكلاةدهاشملعيضاوملاةحفصنماًعوضومددح.ةنيعمتامسلوحوأةددحمتائيبيفتالعافتلاعيضاوملامعدت
.ةصاخلاكعيضاومةفاضإقيرطنعتاحفصلا

عيضاوملاتاملك7.4.1

.ددحملاعوضوملايفمادختسالاةعئاشتاملكلاىلعتاحفصلاهذهيوتحت

معدلالئاسو7.4.2

.يعامتجالاويكولسلالصاوتلابقلعتياميفنيمدختسملامعدلالئاسودعاست
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مث-ًالوأةليسو7.4.2.1

مث-ًالوأةليسومعد7.5لكشلا

.ةيقطنملاتاوطخلاوأةجيتنلاوببسلازيزعتىلعلمعيام،نيتوطخنماًنوكمثادحأللًالسلستمعدلااذهضرعي

ريغصلالودجلا7.4.2.2

ريغصلالودجلامعد7.6لكشلا

.ةيقطنملاتاوطخلانمةلسلسوأةجيتنلاوببسلاموهفمزيزعتىلعلمعيام،تاوطخةدعنماًنوكمثادحأللًالسلستريغصلالودجلاضرعي

يراوحلاصنلا7.4.2.3

يراوحلاصنلامعد7.7لكشلا

ىلعةدعاسملاويعامتجالادرسلاءاشنإلةيراوحلاصوصنلامدختسُت.ددحملاعوضوملالوحعئاشلكشباهمادختسامتييتلازيهجتلاةقباستارابعلايراوحلاصنلارفوي
.ةبسانمةثداحمةغايص

يئرملاتقولادادع7.4.2.4

يئرملاتقولادادععمىلعألامكحتلاطيرش7.8لكشلا
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طيرشلاعجارتيوددحملاتقولارادقملاًيلزانتدعلاىلعمقرلاةشاشلمعت.ىلعألامكحتلاطيرشيفاًكرحتماًنولماًطيرشويلزانتلادعلاةعاسيئرملاتقولادادعضرعي
.تقولاءاهتنادنعتوصليغشتمتيس،هبنملارايخنيكمتدنع.يقبتملاتقولاصقانتعمنولملا

.ىلعألامكحتلاطيرشنمنميألابناجلاىلعةدوجوملاXددح،يئرملاتقولادادعءاغلإل

.يئرملاتقولادادعءارجإددحورزلاررح،هبنملاتاليضفتوأيلزانتلادعلاتقورييغتل

حيتافملاةحول7.5

تاودألاطيرش—حيتافملاةحولرز7.9لكشلا

ةعومجميفاًيلاحةرفوتملاريغتاملكلانيوكتلةحفصلاهذهمدختسا.حيتافمةحولىلعةدوجوملاحيتافملاةباثمبنوكتةيدرففرحأتاذاًرارزأحيتافملاةحولةحفصرفوت
.حيتافملاةحولةحفصنييعت9.1.6رظنا،ةبوغرملاحيتافملاةحولةحفصنييعتل.ميقرتةمالعةفاضإلوأكبةصاخلاتاحفصلا

تامولعملاةحول7.6

تاودألاطيرش—تامولعملاةحولرز7.10لكشلا

.دعُبنعمكحتلاتادحووأتوصلايفمكحتلالثم،تاملكلانمضتتاليتلارارزألاةصاخ،رركتملكشبةمدختسملارارزألللهسلالوصوللةحفصتامولعملاةحولدُعت

تاملكلالاكشأ7.7

Coreتاودأطيرش—تاملكلالاكشأرز7.11لكشلا First

.لئاسرلاةذفانيفةملكلاثيدحتلبوغرملاةملكلالكشددح.لئاسرلاةذفانيفةريخألاةملكلل)خلإ،ددعلاو،نمزلا(ةفلتخملالاكشألاتاملكلالاكشأةحفصضرعت

موعدملالقنتلا7.8
Coreتاودأطيرش—موعدملالقنتلا7.12لكشلا First

ةحفصلانوكتنأىلعتاودألاطيرشيفدوجوملاموعدملالقنتلارزلمعي.(3×3>)اًركبمةرهاظلاةكبشلاطوطخماجحألةيسيئرلاةحفصلاموعدملالقنتلاةحفصدُعت
.ةكبشلاطوطخماجحأةفاكبةحاتم
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يلاحلاBoardmakerطاشن7.9

Coreتاودأطيرش—يلاحلاBoardmakerطاشن7.13لكشلا First

ةروصلاثيدحتمتي.طشنريغرزلااذهنوكي،مدقتلاديقBoardmakerطاشندوجومدعةلاحيف.نكمأنإ،اًيلاحمدقتلاديقنوكييذلاBoardmakerطاشنحتفا
.مدقتلاديقBoardmakerطاشنسكعلةيمستلاورزللةرغصملا

7.10abc)طقفةيناملألا(

.يناثلافرحلاولوألافرحلابسحةبترمةيشماهلاوةيساسألاتادرفملانمةملك3600نمرثكأدجتس."LiterAACy"ـبةفورعملاABCتادرفمةقطنمرزلااذهحتفي

.ةباتكلاوةءارقلاةفرعمتاراهممادختساوملعتلاABCةقطنممعدت●
.فرحديدحتدنعةيتوصلاتاقيلعتلاليغشتمتي●
،ةريبكلافرحألامادختسال.يضارتفالارزلاوهريغصلاabcرزدُعي.ةريغصاًفرحأمدختسيرخآلاوةريبكاًفرحأمدختسيامهدحأ،ةزيملاهذهنمنارادصإدجوي●

.رزراهظإ/ءافخإ8.5.6مسقلارظنا.)ةريغصلافرحألا(abcرزلاءافخإبمقوتاودألاطيرشيفاًيئرم)ةريبكلافرحألا(ABCرزلالعجا
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ريرحتلا8
رزديدحتقيرطنعتقويأيفريرحتلاطمنىلإلوخدلاكنكمي.ريرحتلاطمنيفجمانربلانوكينأبجي،نيمدختسموأتادادعإوأةحفصوأرزىلعتارييغتءارجإل

.ريرحتلا

.سمللابلوصولاةقيرطمادختسابالإريرحتلاطمنوريرحتلارزىلإلوصولانكميال
.مادختسالاعضويفاهرودةفرعملةحفصلارارزأمظعمقوفاًجودزماًرقنرقنلاكنكمي،ريرحتلاطمنيفكدوجوءانثأيف

ريرحتلاةحول8.1
.جمانربلاوتاحفصلاةعومجمىلعتارييغتلاءارجإلةمزاللابيوبتلاتامالعوتاودألالكىلعريرحتلاةحوليوتحت

)ةعّسومةضورعم(ريرحتلاةحول8.1لكشلا

.ريرحتلاةحولعيسوتلددح

.ةحوللاعيسوتءانثأيفلفسألوأىلعألبحسقيرطنعريرحتلاةحولمجحرييغتبمق

رزةفاضإ8.2

.ريرحتلارزددح.1
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.ديدجرزءاشنإلةحفصلاىلعةغرافةيلخيأيفددح.2

ةغرافةيلخ8.2لكشلا

رزكيرحت8.3

.ريرحتلارزددح.1
:ةحفصلاىلعرزلاعضولناتقيرطدجوت.بوغرملاعقوملاىلإهبحسامث،هكيرحتيفبغرتيذلارزلارارمتسالاعمددح.2

راتخملاعقوملالوحدوسألايليصفتلاططخملاريشي.ةحفصلاىلعنيناكملانالدابتيسنيرزلانإف،رخآرزىلعأةرشابمرزلابحسبموقتامدنع—ليدبتلا●
.ليدبتىلإةكبشلاىلع

رارزألاظفتحتس.رزلاعضولكلةحاسمريفوتللفسألاونيميلاىلعةدوجوملارارزألاكرحتتس،نيرزلانيبددحملارزلابحسبموقتامدنع—جاردإلا●
.يدومعطيرشةطساوبجاردإرزلاعضومىلإةراشإلامتت.ةحفصلاىلعلفسألاىلإىلعألانمونيميلاىلإراسيلانملسلستلاب

.اًيدومعوأ)هالعأحضوموهامك(اًيقفأرزجاردإكنكمي

.يلاحلاةكبشلاطوطخمجحىلعالإقبطنيالكلذنإف،رزكيرحتبموقتامدنع

رزمجحرييغت8.4
.كتبغربسحتاودألاطيرشمسقوأةحفصلامسقلخادةكبشلاايالخنمددعربكألغشيلرزمجحرييغتكنكمي

.ريرحتلارزددح.1
.تاودألاطيرشيفوأةحفصلاىلعاًرزددح.2
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.طقفدحاورزديدحتدنعرزلامجحرييغترفوتي

.رزلامجحرييغتلبحسامث،ددحملارزلااياوزيفةدوجوملاءاقرزلاطاقنلانمةطقنرارمتسالاعمددح.3

.تاودألاطيرشماسقأوأةحفصلاماسقأربعاهمجحرييغتمتيتلارارزألادتمتنأنكميال

.ديدحتلاررحمث،بوغرملامجحلاىلإلصيىتحلماكلابايالخلارزلاألميىتحرظتنا.4

.)ريرمت(لقنترزبةلوغشمةيلخىلإهكيرحتوأرزمجحرييغتكنكميال
.ةغراف)ايالخ(ةيلخبرقأىلإهتحازإمتتيذلا)رارزألا(رزلالقتنيس،امرزريبكتدنع

.يلاحلاةكبشلاطوطخمجحىلعالإقبطنيالكلذنإف،رزمجحرييغتبموقتامدنع
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رزلاريرحتتاودأ8.5
.اًيلاحةددحملا)رارزألا(رزلاريرحتىلعقيبطتلاةذفاننمنميألابناجلاىلعةدوجوملاتاودألاكدعاست

ءامسأيط/عيسوت،فذح،راهظإ/ءافخإ،ءزجديدحت،ددعتمديدحت،لكلاديدحت،قصل،خسن،ةداعإ،عجارتيه)لفسأىلإىلعأنم(—رزلاريرحتتاودأ8.3لكشلا
تاودألا

ةداعإلاوعجارتلا8.5.1

ةداعإةادألاموقتس.ةيلاحلاتاحفصلاةعومجم/مدختسملايفاهبمايقلامتريرحتةيلمع100ىلإاهددعلصيريرحتتايلمعسكعبعجارتةادألاكلحمست
.عجارتةادألامادختسابهسكعبتمقيذلاريخألارييغتلاءارجإب

TDجمانربلاقالغإمتيامدنعوةفلتخمةحفصةعومجموفلتخممدختسمليمحتدنععجارتلاسدكمنييعتةداعإمتت Snap.

رزقصلوخسن8.5.2

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2

.خسنةادألاددح.3
.اهخسنبتمقيتلارارزألاددعضرعتقصلةادألانأظحال
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.قصلةادألاددح.4
.ةحفصلاىلعةحاتملاىلوألاةغرافلاةيلخلايفرزلاقصلمتيس

رارزألالكديدحت8.5.3
.ةعمجملاريرحتلاتايلمعءارجإكنكميثيحب،ةيلاحلاةحفصلاىلعرارزألاعيمجاًيئاقلتلكلاديدحتةادألاددحت

.ريرحتلارزددح.1
.)رزلا(Buttonبيوبتلاةمالعددح.2

.لكلاديدحتةادألاددح.3

.ةددحمىرخألارارزألاىقبتسو،اهديدحتءاغلإلةيدرفلارارزألاقوفرقنلاكنكمي،لكلاديدحتمادختسادعب

.رارزألاىلعةبوغرملاتارييغتلاءارجإبمق.4

.ددعتمديدحتةادألاددح،رارزألاعيمجديدحتءاغلإل.5

ةددعتمرارزأديدحت8.5.4

.ةعمجملاريرحتلاتايلمعءارجإكنكميثيحب،دحاوتقويف)اًيودي(ةددعتمرارزأديدحتبددعتمديدحتةادألاكلحمست

.ريرحتلارزددح.1
.)رزلا(Buttonبيوبتلاةمالعددح.2

.ددعتمديدحتةادألاددح.3

.اهنيكمتدنعنوللاءاقرزنوكتواهليطعتدنعنوللاءادوسددعتمديدحتةادألانوكت

.دحاوتقويفاهريرحتيفبغرتيتلارارزألاددح.4

.اًيلاحةددحملارارزألاددعضرعتددعتمديدحتةادألانأظحال—ةددعتمةددحمرارزأ8.4لكشلا

.رارزألاىلعةبوغرملاتارييغتلاءارجإبمق.5

.ددعتمديدحتةادألاددح،رارزألاعيمجديدحتءاغلإل.6
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ءزجديدحت8.5.5

.اهديدحتيفبغرتيتلارارزألانمرثكأوأدحاورزلوحليطتسممسرلبحسلاورقنلاىوسكيلعام.ةددعتمرارزأديدحتلةلهسةقيرطءزجديدحتةادألادُعت

.ريرحتلارزددح.1
.)رزلا(Buttonبيوبتلاةمالعددح.2

.ءزجديدحتةادألاددح.3
.اهديدحتيفبغرتيتلارارزألالكلوحليطتسممسرلاًيرطقبحسامث،)سملاوأ(رقنا.4

.اهديدحتمتيلليطتسملالخادلماكلابرارزألاءاوتحامزليال—ءزجديدحتمادختسا8.5لكشلا

.يدرفلكشباهديدحتءاغلإ/اهديدحتلةيدرفلارارزألاقوفرقنا
.هسفنتقولايفامهالكسيلنكلو،ةحفصلاىلعوأتاودألاطيرشيفرارزألاتاديدحتءارجإنكمي

.ةددحملارارزألاىلعةبوغرملاتارييغتلاءارجإبمق.5

.ددعتمديدحتةادألاددح،رارزألاعيمجديدحتءاغلإل.6

رزراهظإ/ءافخإ8.5.6
.اًقحال)اهئافخإءاغلإ(اهراهظإمث،لاثملاليبسىلع،اًتقؤمهابتنالاتتشتيتلاوأاًدجةمدقتملارارزألاءافخإنكمي.مادختسالاعضويفةيئرمريغةيفخملارارزألا

.نوللايدامربكارتبةيفخملارارزألاىلإةراشإلامتت،ريرحتلاطمنيف

.ريرحتلاطمنيفضورعموهامك،يئرمرزبناجبيفخمرز8.6لكشلا

ءافخإ8.5.6.1

.ريرحتلارزددح.1
.هئافخإيفبغرتاًرزددح.2

.ءافخإةادألاددح.3

رزلاليثملةيؤرلانييعتل.تاحفصلاةعومجميفهيفرهظيناكملكيفرزلاكلذىلعةيؤرلانييعتوهراهظإ/ءافخإةادألليضارتفالاءارجإلانإ
Changeرتخاوراهظإ/ءافخإةادألاقوف)لوطمطغض(رارمتسابرقنا،طقفددحملا Visibility Here)انهةيؤرلارييغت(.

راهظإ8.5.6.2

.ريرحتلارزددح.1
.اًيفخماًرزددح.2
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.راهظإةادألاددح.3

رزلاليثملةيؤرلانييعتل.تاحفصلاةعومجميفهيفرهظيناكملكيفرزلاكلذىلعةيؤرلانييعتوهراهظإ/ءافخإةادألليضارتفالاءارجإلانإ
Changeرتخاوراهظإ/ءافخإةادألاقوف)لوطمطغض(رارمتسابرقنا،طقفددحملا Visibility Here)انهةيؤرلارييغت(.

رزفذح8.5.7

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2

.فذحةادألاددح.3

ريرحتلاتاودأءامسأيط/عيسوت8.5.8

.تاودألاءامسأءافخإلىرخأةرمةجودزملامهسألاددح.ريرحتلاتاودأءامسأضرعلةجودزملامهسألاددح

رزلاىوتحم8.6

.طسوتمدحوةيفلخنولوزمروةيمستىلعيوتحيرز8.7لكشلا

رزلاةيمست8.6.1
.رزىلعرهظييذلاصنلايهرزلاةيمستنإ

رزلاةيمسترييغت8.6.1.1

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2
.ةيمستلاصنلقحيفبتكا.3

رزلاةيمستصنلقح8.8لكشلا
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.رزلاةيمست8.8.3مسقلارظناف،)خلإ،مجحلاو،عقوملاو،نوللاو،طخلا(ىرخألاةيمستلاصئاصخرييغتيفبغرتتنكاذإ

طشنلاىوتحملا8.6.2
.ةيلاحلاتامولعملاةلاحسكعلجأنمهزمرورزلاةيمستريغتت.رزىلعةدوجوملاةيكيمانيدلاتامولعملاضرعبطشنلاىوتحملاكلحمسي

رزىلإطشنىوتحمةفاضإ8.6.2.1

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2
Activeددح.3 Content)نييعتمتاذإطقفحاتم(.)طشنلاىوتحملاButton type)رزلاعون(ىلعRegular)يداع((

طشنلاىوتحملا8.9لكشلا

.طشنلاىوتحملاعونددح.4

فصولاطشنلاىوتحملاعون

.رزلانمطشنلاىوتحملاةلازإل)ءيشال(Noneددحءيشال

دنع.سواملانيكستو،يرصبلالعافتلا:ةيلاتلالوصولاقرطبالإةحارتساللفاقيإلالوصولاةقيرطقيبطتمتيال:ةظحالمةحارتسالللوصولاةقيرطفاقيإةلاح
.ةحارتسالللوصولاةقيرطفاقيإةلاحلطشنلاىوتحملامدختستيتلارارزألاليطعتمتيهنإف،ىرخألوصوقرطمادختسا
وألوصولاءدب:رزلاءارجإةيمستلاضرعت،)يضارتفا(رزلاىلعةحارتساللفاقيإلالوصولاةقيرطءارجإدوجوةلاحيف
.ةحارتسالللوصولافاقيإ
لوصولاةقيرطفاقيإةلاحةيمستلاضرعت،رزلاىلعةحارتساللفاقيإلالوصولاةقيرطءارجإدوجومدعةلاحيف
.ةحارتساللفقوتملوصولاوأليغشتلاديقلوصولا:ةحارتسالل

.سمللابلوصولاةقيرطىلعلوصولاتقوقبطنيال:ةظحالملوصولاتقو
تقو،لاثملاليبسىلع،لوصولاةقيرطبسحيلعفلاتقولادادعإفلتخي.ةيلاحلالوصولاةقيرطلتقولادادعإةميقضرعي
.خلإ،نيكستلاتقوو،حسملاةعرسو،راظتنالا
42ةحفصلا،لوصولاتقوططخم8.1لودجلارظنا،تامولعملانمديزمل

AccessITزاهجلاصتاةلاحضرعتAccessITلاصتاةلاح .لصتموألاصتالامتيوألاصتالاعطقمتيوألصتمريغ:3
.AccessITزاهجبلصتي،هديدحتدنعو،ةلاحلاضرعيرزءاشنإلAccessITـبلاصتالاءارجإعماهنارقإنكمي

ليصوتتقوىلإريشيوةيراطبلاىوتسمسكعيلزمرلاريغتي.%100–0:يلاحلاةيراطبلاىوتسملةيوئملاةبسنلاضرعيةيراطبلاىوتسم
.هنحشويئابرهكلارايتلابزاهجلا

.ةشدردلافاقيإوأةشدردلا:رزلاءارجإةيمستلاضرعت،)يضارتفا(رزلاىلعةشدردلاليدبتعضوءارجإدوجوةلاحيفةشدردلاعضو
عضوليغشت:ةشدردلاعضولةيلاحلاةلاحلارزلاةيمستضرعت،رزلاىلعةشدردلاليدبتعضوءارجإدوجومدعةلاحيف
.ةشدردلاعضوليغشتفاقيإوأةشدردلا

.)دجونإ(اًيلاحليغشتلاديقBoardmakerطاشنلةرغصملاةروصلاوناونعلاضرعييلاحلاBoardmakerطاشن
ضرعيوليغشتلاديقBoardmakerطاشنحتفيرزءاشنإلحوتفملايلاحلاBoardmakerطاشنءارجإعمهنارقإنكمي
.ةرغصملاهتروصوطاشنلاناونعاًضيأ
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فصولاطشنلاىوتحملاعون

.ةيلحملاتادادعإلاةطساوبخيراتلاقيسنتديدحتمتي.نويلاحلاماعلاورهشلاومويلاضرعيخيراتلا

.عوبسألانميلاحلامويلاضرعيعوبسألاموي

تاظحالملامتك:رزلاءارجإةيمستلاضرعت،)يضارتفا(رزلاىلعةيتوصلاتاظحالملامتكليدبتءارجإدوجوةلاحيفتاظحالملامتكةلاح
.ةيتوصلاتاظحالملامتكءاغلإوأةيتوصلا
:ةيلاحلاةيتوصلاتاظحالملامتكةلاحرزلاةيمستضرعت،رزلاىلعةيتوصلاتاظحالملامتكليدبتءارجإدوجومدعةلاحيف
.ةموتكمتسيلةيتوصلاتاظحالملاوأةيتوصلاتاظحالملامتكمت

.%100–0:ةيتوصلاتاظحالملاتوصىوتسمضرعيتاظحالملاتوصىوتسم
رزءاشنإلةيتوصلاتاظحالملاتوصىوتسمضفخءارجإوأةيتوصلاتاظحالملاتوصىوتسمعفرءارجإعمهنارقإنكمي
.كلذكتاظحالملاتوصىوتسمضرعيوتوصلاىوتسميفمكحتي

Tobiiةزهجألاكيرشلاةذفانعوطس Dynavox I-13وI-16طقف.
.%100–0:كيرشلاةذفانعوطسلةيوئملاةبسنلاضرعي
عوطسيفمكحتيرزءاشنإلكيرشلاةذفانعوطسةجردضفخءارجإوأكيرشلاةذفانعوطسةجردعفرءارجإعمهنارقإنكمي
.كلذكيلاحلاكيرشلاةذفانعوطسضرعيوكيرشلاةذفان

Tobiiةزهجألاكيرشلاةذفانةقاطةلاح Dynavox I-13وI-16طقف.
وأكيرشلاةذفانليغشت:رزلاءارجإةيمستلاضرعت،)يضارتفا(رزلاىلعكيرشلاةذفانةقاطليدبتءارجإدوجوةلاحيف
.كيرشلاةذفانليغشتفاقيإ
كيرشلاةذفان:ةيلاحلاكيرشلاةذفانةقاطةلاحرزلاةيمستضرعت،رزلاىلعكيرشلاةذفانةقاطليدبتءارجإدوجومدعةلاحيف
.ليغشتلافاقيإديقكيرشلاةذفانوأليغشتلاديق

.فاقيإوأثدحتلا:رزلاءارجإةيمستلاضرعت،)يضارتفا(رزلاىلعلئاسرلاةذفانىوتحمقطنءارجإدوجوةلاحيفثدحتلاةلاح
مدعوأثدحتلا:ةيلاحلاثدحتلاةلاحرزلاةيمستضرعت،رزلاىلعلئاسرلاةذفانىوتحمقطنءارجإدوجومدعةلاحيف
.ثدحتلا

.توصلامتكءاغلإوأتوصلامتك:رزلاءارجإةيمستلاضرعت،)يضارتفا(رزلاىلعمالكلامتكليدبتءارجإدوجوةلاحيفمالكلاتوصمتكةلاح
متوأتوصلامتكمت:ةيلاحلامالكلاتوصمتكةلاحرزلاةيمستضرعت،رزلاىلعمالكلامتكليدبتءارجإدوجومدعةلاحيف
.توصلامتكءاغلإ

.%100–0:مالكلاتوصىوتسمضرعيمالكلاتوصىوتسم
توصلاىوتسميفمكحتيرزءاشنإلمالكلاتوصىوتسمضفخءارجإوأمالكلاتوصىوتسمعفرءارجإعمهنارقإنكمي
.كلذكمالكلاتوصىوتسمضرعيو

.ليغشتلاماظنةقطنمدادعإةطساوبتقولاقيسنتديدحتمتي.قئاقدلاوتاعاسلابيلاحلاماظنلاتقوضرعيتقولا
.تقولارورمعمريغتيالةماعةعاسهجونعةرابعزمرلا:ةظحالم

رزلاةلاسر8.6.3
ديدحتدنعلئاسرلاةذفانيفهجاردإمتياموهصنلانوكي،اًصنرزلاةلاسرنوكتامدنع.كزاهجنماًددحماًيتوصاًفلموأًالجسماًتوصوأاًصنرزلاةلاسرنوكتنأنكمي
.رزلاديدحتدنعرزلاةلاسريفةيتوصلاتافلملاوةلجسملاتوصلاتافلمليغشتمتي.رزلاةلاسرصنقطنمتي،لئاسرلاةذفاندوجومدعةلاحيف.رزلا

رزلاةلاسرصنرييغت8.6.3.1

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2
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.)ةلاسرلا(Messageصنلقحيفبتكا.3

رزلاةلاسرصنلقح8.10لكشلا

ليجستلمع8.6.3.2

.ةلاسرليجستراوحعبرمحتفمتيس.)ليجست(Recordددح.1

.ليجستلاءدبل)ليجست(Recordددح.2

.)فاقيإ(Stopددح،ليجستلانمءاهتنالادنع.3

.)ليغشت(Playددح،كبصاخلاليجستلاعامسل.4
.ظفحنودةلاسرليجستراوحعبرمقالغإل)ءاغلإ(Cancelددح.ليجستلاظفحل)ظفح(Saveددح،كبصاخلاليجستلاءاشنإنمءاهتنالادنع.5

يتوصفلمةفاضإ8.6.3.3
.رخآيتوصراسموأةينغأليغشتبموقيرزءاشنإلاًيتوصاًفلمفِضأ

Addددح.1 Audio File)يتوصفلمةفاضإ(.
.تياباجيم50نملقأمجحبتافلملانوكتنأبجي.هددحوكزاهجىلعيتوصفلمىلإلوصوللضرعتسا.2

wma.و،wav.و،mp3.و،m4a.و،aac.:ةموعدملاتافلملاعاونأ

.)مت(Doneددح.3

رزللةيتوصلاةراشإلا8.6.4
اهقطنمتيرزةنياعمنعةرابعةيتوصلاةراشإلانإ.حسملاو،يرصبلالعافتلاو،سواملانيكستو،سمللانمجورخلوصولاقرطمادختسابةيتوصلاةراشإلامادختسانكمي
.دعبهديدحتنودنكلورزلازييمتدنع

رزللةيتوصلاةراشإلارييغت8.6.4.1

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2
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Audioددح.3 Cue)فصلاعيسوتل)ةيتوصلاةراشإلا.

رزللةيتوصلاةراشإلاصنلقح8.11لكشلا

Audioلقحلايفبتكا.4 Cue)ةيتوصلاةراشإلا(.

.ليجستلمع8.6.3.2مسقلارظناف،ةصصخمةيتوصةراشإليجستيفبغرتتنكاذإ

رزلاةروص8.6.5
.ةدحاوةروصوأاًدحاواًزمررزضرعينأنكمي

رزلاةروصرييغت8.6.5.1

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2
:رزلاىلإةروصفضأ.3

:زمرنعثحبلل●

a.رزلاددحSymbol Search)زمرنعثحبلا(.
.زمرنعثحبلاراوحعبرمحتفمتيس

b.ثحبلاتاحلطصمنيسحتلصنلالقحيفبتكا.

،ىثنأ،لفط،غلاب(زمرلانعثحبلاجئاتنيفاهتيؤريفبغرتيتلاتازيملارتخامث،زومرلاةيفصترزرتخا،ثحبلاجئاتنةيفصتل:يرايتخا
.)ركذ

c.هيفبوغرملازمرلارتخا.
d.ددحDone)مت(.

:رزلاةروصلةروصطاقتلالاريماكلامادختسال●

a.اريماكلارزلاددح.
b.اريماكلانمرتخا.
c.ةروصطاقتلالكزاهجىلعاريماكلامدختسا.

:يلحملاكزاهجىلعةنزخمةروصمادختسال●

a.اريماكلارزلاددح.
b.روصلاةبتكمنمرتخا.
c.اهيفبوغرملاةروصلافلمىلإلاقتناللتافلملاضرعتسممدختسا.
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ButtonطبضاوأيلاحلازمرلاةيوازيفXددحف،رزلاىلعزمرىلعلوصحلاديرتالتنكاذإ Layout)ىلع)رزلاطيطختLabel Only)مسقلارظنا.)طقفةيمست
.رزلاطيطخت8.8.3.5

زومرلاليدعت8.6.6
ددحمرزىلع(زمرلااذهلةدحىلعةلاحلكىلعطقفزومرلاررحممادختسابمتتيتلاتاريغتلاقبطنت.زومرلاررحممادختسابةيدرفلازومرلايفنوليأرييغتكنكمي
تادادعإمدختساف،زومرلاعيمجنيبنمةرشبلانولوأرعشلانولىلعةلماشتاريغتءارجإتدرأاذإ.زمرلاكلذتالاحعيمجىلعلماشلكشبىلعقبطنتالو،)هترتخا
.زمرللرعشلانولوةرشبلانولةجرد9.3.1مسقلارظناةحفصلادادعإطمنبصاخلازمرلانول

.ريرحتلارزددح.1
.زمرىلعيوتحييذلارزلارتخا.2

.زومرلاررحمرزلاددح.3
.زومرلاررحمتاودأ8.1لودجلايفةحضوملاتاودألامادختسابزمرلانوللِدع.4
.ءاغلإرتخا،زومرلاررحمقلغوكتارييغتلهاجتل.لوبقرتخا،زومرلاررحمقلغوكتارييغتظفحل.5

زومرلاررحمتاودأ8.1لودجلا

فصولاةادألامسا

عضوملا(كليلاحلانوللانوكيلاًنولرتخا.اًرخؤماهتمدختسايتلاناولألاىلإةفاضإلاباًقبسمةددحمناولألاهذهناولألاةحول1
3(.

.مهمدختستامدنع)1عضوملا(ناولألاةحولىلإةصصخملاناولألافاضتصصخملاكنولئشنأةصصخملاناولألا2
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فصولاةادألامسا

امنيأزمرلايفهراتختيذلانوللاتالاحعيمجلحميلاحلانوللالحي.يلاحلانوللاهبلدبتستلزمرلايفاًنولرتخايلاحلانوللا3
.رهظي

.)3عضوملا(يلاحلانوللاوهنوكييكلزمرلايفاًنولراتختلنوللارايتخاةادأرتخانوللارايتخاةادأ4

قبطنيقاطننمضةرشبلاورعشلانولتابيكرتنمةفلتخمةعومجمىرتلراسيلاىلعةرشبلانولةجردةميقرتخاعونتلانييعت5
ظافتحالايفبغرتملاذإ.زمرلاىلعناولألاهذهقيبطتلةنياعملاةروصرتخا.ةريغصلاةنياعملاروصىلع
.ةفلتخمةنياعمةروصرتخاوأ"عجارت"رتخا،رييغتلاب

Tobiiىلإزمرلااذهنعتاقيلعتلسرأزمرلاتاقيلعت6 Dynavox.

ريخألاءارجإلانععجارتعجارت7

هنععجارتلامتيذلاريخألاءارجإلاةداعإةداعإ8

.اًيلاحهلدعتيذلازمرلاوهاذهزمرلا9

رزلاعون8.6.7
.رزلااهبلمعييتلاةقيرطلارزلاعوندادعإددحي

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2
Buttonددح.3 Type)رزلاعون(.
Buttonددح.4 Type)ةمئاقلانم)رزلاعون:

●Regular)ةلاسرجاردإ/ثدحتوهيضارتفالاءارجإلاو.تاءارجإلاوةلاسرلاوةيمستلاوزمرلاىلعيوتحينأنكمي—)يداع.
●Predictor)لئاسرلاةذفانلخاداًيلاحةضورعملاةملكلاجاردإلرزلاددح.لئاسرلاةذفانيفيلاحلابيكرتلاىلعًءانبةيلاتلاةملكلاعقوتي—)عقوتلا.
●Keyboard)حاتفملالثم،ةلِّدعملاحيتافملاىلإبسانملكشبةباجتسالاولئاسرلاةذفانلخاددحاوٍفرحجاردإلةممصم—)حيتافملاةحولShiftحاتفملاوأ

Caps Lock.فلمةفاضإ8.6.3.3وليجستلمع8.6.3.2نيمسقلارظنا.ديدحتلادنعيتوصفلموألجسمتوصليغشتحيتافملاةحولرارزألنكمي،كلذك
.يتوص

●Inflector)ةملكلا:نيرايخلادحأىلإفدهلانييعتمتي.خلإ،يضاملانمز،عمج،يأ،ددحملاةملكلالكشىلإةفدهتسملاةملكلارييغتىلعلمعي—)فيرصتلا
.ةيوغللادعاوقلارارزألكوألئاسرلاةذفانيفةريخألا

.حيحصلكشبفيرصتلالمعيىتحةيوغللادعاوقلارزوفيرصتلارزدادعإهسفنوهرزلاةغلدعاوقدادعإنوكينأبجي

●Grammar)رزوألئاسرلاةذفانلةنهارلاتايوتحملاىلعًءانبةملكللبوغرملايوغللالكشلابؤبنتلالجأنمهتيمستثيدحتىلعلمعي—)ةيوغللادعاوقلا
.ددحملاينمضلاعوضوملارزوأددحملافيرصتلا

●Implied Subject)دعاوقلارارزأفيرصتلينمضلاعوضوملارزمادختسانكمي،مئالمريمضبهؤلمدنع)طقفةينابسإلاةغللا(—)ينمضلاعوضوملا
دوجوملاريمضلاعمقفاوتتلةيوغللادعاوقلارارزأفرصيسينمضلاعوضوملارزنإف،ةدحاوةرمديدحتلادنع.لئاسرلاةذفانيفهتيمستجاردإكلذكوةيوغللا
.لئاسرلاةذفانيفينمضلاعوضوملارزل)ريمضلا(ةيمستجاردإمتيسف،ةيناثةرمديدحتلامتاذإ.ينمضلاعوضوملارزىلع
:رزلاىلعةيلاتلارئامضلادحأمادختسامتيدقف،)ةدحتملاتايالولاوأاينابسإوأكيسكملا(ةينابسإلاىلإينمضلاعوضومللرزلاةغلدعاوقنييعتمتاذإ

–yo
–tú
–usted
–él
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–ella
–nosotros
–nosotras
–vosotros
–vosotras
–ustedes
–ellos
–ellas

.حيحصلكشبفيرصتلالمعيىتحةيوغللادعاوقلارزوينمضلاعوضوملارزىلعدوجوملادادعإلاهسفنوهرزلاةغلدعاوقدادعإنوكينأبجي

رزلاتاءارجإ8.7
.ءايشألابموقتيتلارارزألاءاشنإبتاءارجإلاكلحمست

اهريرحتوأرزلاتاءارجإةفاضإ

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2
Addددح.3 Action)نييعتمتاذإطقفحاتم(.رزلاىلإهتفاضإلءارجإرايتخال)ءارجإةفاضإButton type)رزلاعون(ىلعRegular)يداع((.

Searchلقحلايفبتكا for Actions)هبموقتاملوحليصافتلانمديزملاضرعل.ثحبلابةلصلاتاذتاءارجإلاىلعروثعلل)تاءارجإلانعثحبلا

.مسقلاناونعيفتامولعملاةنوقيأددح،تاءارجإلا

ةمسجملاةمجنلاددح.ةلضفملاةمئاقلاىلإءارجإلاةفاضإلراطإلاةمجنددح.لهسلالوصوللتاءارجإلاةمئاقيفًالوأةلضفملاتاءارجإلارهظت

.ةلضفملاةمئاقلانمءارجإلاةلازإل

فصولاثدحتلاتاءارجإ
.لئاسرلاةذفانتايوتحمقطنىلعلمعيلئاسرلاةذفانىوتحمقطن

.رزلاةلاسرجردأوأثدحتةلاسرجاردإوأثدحت

.ةلاسرلاةذفانيفريخألاءارجإلانععجارتلاةلمجقطن

TDيفراظتنالاةمئاقيفاهجاردإوأاًيلاحاهليغشتمتييتلاتاوصألاومالكلالكفاقيإتاوصألالكفاقيإ Snap.

فصولالئاسرلاةذفانتاءارجإ
.قماغطخبدَّدحملالئاسرلاةذفانصنقيسنتلعجيقماغ

.لئاسرلاةذفانتايوتحمحسملئاسرلاةذفانحسم

Ⱡ.ماظنلاةظفاحىلإيلاحلالئاسرلاةذفانصنخسنلئاسرلاةذفانصنخسن

Ⱡ.مدختسملالبِقنمةدَّدحملارزلاةيمستىلإهتفاضإمث،يلاحلالئاسرلاةذفانصنخسنرزلاىلإلئاسرلاةذفانخسن

Ⱡ.ماظنلاةظفاحىلإيلاحلالئاسرلاةذفانصنصقلئاسرلاةذفانصنصق

.لئاسرلاةذفانيفةيلاحلاةملكلاوأ،دَّدحملالئاسرلاةذفانصنفذحصنلافذح

.لئامطخبدَّدحملالئاسرلاةذفانصنقيسنتلعجيلئام

.لئاسرلاةذفانيفرشؤملاكيرحترشؤملاكيرحت

.لئاسرلاةذفانيفماظنلاةظفاحتايوتحمقصللئاسرلاةذفانيفةظفاحلاقصل

.لئاسرلاةذفانيفهنععجارتلامتيذلاريخألاءارجإلاةداعإءارجإلاةداعإلئاسرةذفان

.لئاسرلاةذفانيفصنلاديدحتصنديدحت
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فصولالئاسرلاةذفانتاءارجإ

Ⱡ.يلاحلالئاسرلاةذفانصنةكراشملئاسرلاةذفانصنةكراشم

حسممتيمث،اًتقؤميلاحلالئاسرلاةذفانىوتحمنيزختمتي،ةشدردلانيكمتدنع.اهليغشتفاقيإوةشدردلاليغشتنيبليدبتلابمقةشدردلاليدبتعضو
،ةشدردلاليغشتفاقيإدنع.ثدحتلاولئاسرلاةذفانيفديدجىوتحملاخدإكنكمي،ةشدردلايفكدوجوءانثأيف.لئاسرلاةذفان
.تفقوتثيحنمةعباتملاكنكميثيحباًتقؤمنزخملالئاسرلاةذفانىوتحمةداعتسامتت

.لئاسرلاةذفانيفريخألاءارجإلانععجارتلاءارجإلانععجارتلالئاسرةذفان

فصولالقنتلاتاءارجإ
.ةيلاحلاةحفصلايفلظتثيحب،ةرايزلاءاغلإبموقيةرايزلاءاغلإ

.ليغشتلاديقةرايزلانوكتامنيبةقباسلاةحفصلاىلإةدوعلاىلإءارجإلااذهىلعيوتحيرزيدؤينلةرايزلاديدمت

.ةقباسلاةحفصلاىلإةدوعلافلخللةدوعلا

.ةيسيئرلاةحفصلاىلإباهذلاةيسيئرلاةحفصلاىلإباهذلا

.ىرخأةحفصىلإطابتراطابترا

.تامولعملاةحولةحفصحتفتامولعملاةحولحتف

.حيتافملاةحولةحفصحتفحيتافملاةحولحتف

.ءاضيبلاةروبسلاحتف***ءاضيبلاةروبسلاحتف

.ةرايزلاءاغلإو،ةقباسلاةحفصلاىلإةدوعلاةرايزلانمةدوعلا

.ةفلتخمةحفصةعومجمىلإليوحتلاةحفصلاةعومجمليوحت

فصولاBoardmakerةطشنأتاءارجإ

Boardmakerدلجموأطاشنحتف
‡

TDةحفصكBoardmakerدلجموأطاشنحتف Snapةقثبنمةمئاقوأ.

TDيفBoardmakerطاشنةبتكمحتف‡Boardmakerطاشنةبتكمحتف Snap.ةبتكمدُعت.ةطشنألاليغشتوتادلجملاضارعتسامدختسمللنكمي،ةبتكملانم
myBoardmaker.comىلعSnapةطشنأدلجمBoardmakerطاشن

يلاحلاBoardmakerطاشنحتف
.نكمأنإ،مدقتلاديقنوكييذلاBoardmakerطاشنحتف‡

فصولاكولسلامعدتاءارجإ

.ةقثبنمةذفانىلع"مث-ًالوأةليسو"لسلستضرعمث-ًالوأةليسو

.ةقثبنمةذفانىلعريغصلودجضرعريغصلالودجلا

.ةقثبنمةذفانىلعيراوحصنضرعيراوحلاصنلا

.ددحملاتقولاىلإاًيلزانتدعلابموقيىلعألامكحتلاطيرشيفينمزدادعضرعيئرملاتقولادادع

فصولالوصولاةقيرطتاءارجإ

.نيعلاعبتتمةرياعمءدبنيعلاعبتتمةرياعم

اًتقؤمةفقوتملوصولاةقيرطتناكاذإامرزلاةيمستصنضرعي.اهفانئتساوةحارتسالللوصولاةقيرطفاقيإىلعلمعيةحارتساللفاقيإلالوصولاةقيرط
.يرصبلالعافتلاو،سواملانيكست:قيبطتللةلباقلالوصولاقرط.يلاحلاتقولايفةطشنوأةحارتسالل

متيامدنعةطشنلالوصولاةقيرطةطساوبرثأتملاتقولاريغتمديدحتمتي.ةددحملاةميقلاىلإلوصولاةقيرطتقوريغتمنيعيلوصولاتقونييعت
†لوصولاتقونييعتءارجإلاطيشنت

مادختساباهطيشنتبمدختسملاموقياًقحالنكلو،سمللاىلإلوصولاةقيرطنييعتمتيامدنعءارجإلاةفاضإكنكمي،لاثملاليبسىلع
ةرظنلانيكستتقورييغتليرصبلالعافتلالوصولاةقيرط

.نيعلاعبتتمبةصاخلاعبتتلاةلاحةذفانضرعنيعلاعبتتمةلاحضرع
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ىوتسميفمكحتلاتاءارجإ
توصلا

فصولا

.همتكءاغلإوأةيتوصلاتاظحالملاتوصىوتسممتكةيتوصلاتاظحالملامتكليدبت

تاظحالملاتوصىوتسمضفخ
ةيتوصلا

.ةيتوصلاتاظحالملاتوصىوتسمللقي

تاظحالملاتوصىوتسمعفر
ةيتوصلا

.ةيتوصلاتاظحالملاتوصىوتسمعفري

.نيعمىوتسمىلعماظنلاتوصىوتسمطبضتوصلاىوتسمطبض

.ماظنلاتوصىوتسممتكءاغلإوأمتكمالكلامتكليدبت

.ماظنلاتوصىوتسمللقيمالكلاتوصىوتسمضفخ

.ماظنلاتوصىوتسمعفريمالكلاتوصىوتسمعفر

فصولايئيبلامكحتلاتاءارجإ

.لئاسرلاةذفانصنلاسرإوأرزلاةلاسرصنلاسرإ:تارايخلا.GoogleدعاسمىلإيصنرمألاسرإGoogleدعاسمرمألاسرإ

.ةددحملا)ءارمحلاتحت(IRةراشإلاسرإ)ءارمحتحت(IRةراشإلاسرإ

فصولاAccessITتاءارجإ
.AccessITزاهجيقتنمضرعمث،اًيلاحقفرملاAccessITزاهجلصف*AccessITـبلاصتالا

سواملاتاكرحوأ/وتارقنلاوأ/وةقلعملاحيتافملاةحولحيتافموأ/وصنلالاسرإتايلمع:ةددحملاAccessITتاءارجإفاقيإ*AccessITنييعتةداعإ
.ةرمتسملا

.AccessITزاهجىلإةلاسروأرزةيمستلاسرإ*رزلاصنلاسرإ

.AccessITزاهجىلإحيتافمةحولحاتفملاسرإ*حيتافملاةحولحاتفملاسرإ

AccessIT.Ⱡزاهجىلإيلاحلالئاسرلاةذفانصنلاسرإ*لئاسرلاةذفانصنلاسرإ

.AccessITزاهجىلإسواملاتارقنلاسرإ*سواملارقنلاسرإ

.AccessITزاهجىلإسواملاةكرحلاسرإ*سواملاةكرحلاسرإ

.AccessITزاهجىلإصنلالاسرإ*صنلالاسرإ

فصولاىرخألاتاقيبطتلاليغشتتاءارجإ

.ددحملاقيبطتلاليغشتقيبطتلاليغشت

فصولازاهجلاتاءارجإ
TDريغصتريغصت Snapقيبطتلايف

.زاهجلاليغشتديعيزاهجلاليغشتةداعإ

.زاهجلاقلغيزاهجلاقالغإ

.زاهجللهليغشتفاقيإوأةشاشلاءلمعضوليغشتنيبلدبيةشاشلاءلمعضوليدبت

فصولاكيرشلاةذفانتاءارجإ

.كيرشلاةذفانعوطسللقي**كيرشلاةذفانعوطسليلقت

.كيرشلاةذفانعوطسديزي**كيرشلاةذفانعوطسةدايز

.ليغشتلافاقيإوليغشتلانيبكيرشلاةذفانلِّدبي**كيرشلاةذفانةقاطليدبت

Tobiiزاهجءارجإلااذهبلطتي* Dynavox AccessIT 8.7.4AccessITمسقلارظنا.3

Tobiiزاهجءارجإلااذهبلطتي** Dynavox I-13وI-16زاهجوأTD Pilot

ءاضيبلاةروبسلا8.7.3مسقلارظنا***
TDيفBoardmakerةطشنأليغشت8.7.5مسقلارظنا.هبطبترملاBoardmakerىوتحموmyBoardmaker.comباسحءارجإلااذهبلطتي‡ Snap
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Ⱡلئاسرلاةذفانيفصنلالك،ديدحتدوجومدعةلاحيف،وألئاسرلاةذفانيفددحملاصنلاىلإ"يلاحلاصنلا"ريشي.
.لوصولاتقونييعتءارجإبةرثأتملاتقولاتاريغتمةمئاق†

لوصولاتقوططخم8.1لودجلا

رثأتملاتقولاريغتملوصولاةقيرط
نيكستلاتقونيكستلاعميرصبلالعافتلا

راظتنالاتقوليدبتليدبتلاعميرصبلالعافتلا

نيعلاةضمولتقولقأنيعلاةضموعميرصبلالعافتلا

راظتنالاتقوسمللانمجورخ/سمللابلاخدإ

حسملاةعرسحاتفمبديدحتلاعميئاقلتلاحسملا

ةحارتساللفاقيإلاتقوحاتفمبديدحتلاعمحسملا

ةحارتساللفاقيإلاتقوحاتفمبديدحتلاعمنيكستلابحسملا

ةعرسلايسكعلاحسملا

نيكستلاتقوسواملانيكست

ءيشالسمللا

ءارجإفذح8.7.1

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2

.ءارجإبناجب)فذح(Deleteرزلاددح.3
.فذحلاديكأتلرمحألا)فذح(Deleteرزلاددح.4

رزبيترتةداعإتاءارجإ8.7.2

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2
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.تاءارجإلاةمئاقيفديدجناكمىلإهبحسامث،امءارجإضبقمرارمتسالاعمددح.3

ءاضيبلاةروبسلا8.7.3
.سمللابلوصولاةقيرطمادختسابالإءاضيبلاةروبسلاىلإلوصولانكميال

.اهفذحتىتحةدوجوملظتسو.تاحوللانمهديرتددعربكأءاشنإكنكمي.اهبةيوديلاتاموسرلاءاشنإوروصلاضرعكنكميةحاسمءاضيبلاةروبسلادُعت

Openءارجإمدختسا،ءاضيبلاةروبسلاحتفل Whiteboard)رزىلع)ءاضيبلاةروبسلاحتف.

.ةحفصلاةعومجمىلإعوجرلا—عوجرلا.1
.ةديدجءاضيبةروبسئشنأ—ةديدجءاضيبةروبس.2
.اهريرحتواهضرعلءاضيبةروبسيأددح—ةيلاحلاءاضيبلاتاروبسلاةمئاق.3
.ءاضيبلاةروبسلاىلعاًيوديمسرامث،نوليأددح—ةحولمسر.4
.ةنيعمقطانميفتاموسرلاحسما—حسملاةادأ.5
.اهبةدوجوملاتاموسرلالكبةيلاحلاءاضيبلاةروبسلاحسما—حسم.6
.ءاضيبلاةروبسلانماهفذحوأاهمجحرييغتوأروصلاعضوةداعإبمق—روصلاريرحت.7
.كزاهجىلعةنزخمةروصضارعتساوأةروصطاقتلالةجمدملااريماكلامدختسا.ءاضيبلاةروبسلاىلإةروصفضأ—ةروصةفاضإ.8
ةروصةفاضإتاءارجإ

ةروصطاقتلا●
.سمللاقيرطنعالإءارجإلااذهلراوحلاعبرمىلإلوصولانكميال:ةظحالم—ةروصرايتخا●
ءاغلإ●
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.مجحلارييغتلةيوازىلعبحساورقنا.روصلاعضوةداعإلروصلازكرمنمبحساورقنا—ةددحملاةروصلا.9
.ةددحملاةروصلافذحا—ةروصفذح.10
.ةيلاحلاءاضيبلاةروبسلافذحا—ءاضيبلاةروبسلافذح.11

8.7.4AccessIT
TD SnapمعديTobii Dynavox AccessIT USBزاهجوهو،3 Bluetoothرتويبمكىلإسواملاتارقنوسواملاتاكرحوحيتافملاتاطغضلاسرإلمدختسُي

Windowsليغشتلاماظنبلمعي TDقيبطتلاليغشتبموقيزاهجنميسايقلا10 Snap.لوحديزملاةفرعملTobii Dynavox AccessIT //:httpةرايزبلَّضفت،3
www.tobiidynavox.com/AccessIT

CoreةحفصلاتاعومجميفAccessITتاحفصنيمضتمتي Firstنمثدحألاتارادصإلاو1.7رادصإلاعماهؤاشنإمتيتلاTD Snap.مزحرفوتت
https://www.mytobiidynavox.com/PagesetCentralىلعةيلاحلاتاحفصلاتاعومجمىلإداريتساللAccessITتاحفص

زاهج"هرابتعابهنمرماوألالاسرإمتيسيذلازاهجلاو"يصخشلارتويبمكلا"مسابرماوألاىقلتييذلارتويبمكلاىلإةقيثولاهذهريشُتس،اًدعاصفنآلانم
."مالكلا

AccessITمدختسي AccessITعم(رتويبمكلانوكينأبجي.ةيكلساللا®Bluetoothةينقت3 32(اًبيرقتراتمأ10نمضمالكلازاهجو)لصتملا3
AccessITمادختساءانثأيفBluetoothنارتقاسيسأتل)اًمدق .هبظافتحالاو3
.هاندأةروكذملاتاوطخلاءدبلبقامهنيمأتءاغلإورتويبمكلاومالكلازاهجنملكليغشتبجي

AccessITدادعإ8.7.4.1

AccessITـبلاصتالا
AccessITجردأ)رتويبمكلاىلع(.1 .USBذفنميف3

AccessITبلطتي USBذفنم3 .ىلعأوأ2.0

Windowsليغشتلاماظنبلمعتيتلامالكلاةزهجأ—Bluetoothنيكمت
.)تادادعإلا(Settingsرتخامث،)أدبا(Startةمئاقلاددح)مالكلازاهجىلع(.1
.)ةزهجألا(Devicesددح.2
.Bluetoothددح.3
.ليغشتعضولاىلعBluetoothليدبتلارزكرح.4

iPadOSليغشتلاماظنبلمعتيتلامالكلاةزهجأ—Bluetoothنيكمت (iPad)
Settingsىلإلقتنا)مالكلازاهجىلع(.1 > Bluetooth)تادادعإلا<Bluetooth(نيكمتبمقوBluetooth.

AccessITتاءارجإ8.7.4.2
.هاندأةيدرفلاتاءارجإلافصومتي.دحاوءارجإنمرثكأبحسلاورقنلالثمةعئاشلارتويبمكلاتايلمعبلطتتس.اًعماهمادختسالAccessITتاءارجإتمِّمُص

.اًيئاقلت)هيلإلوصولانكمييذلا(AccessITزاهجلايقتنمحتفمتيسف،AccessITءارجإىلعيوتحيرزديدحتدنعًالصتمAccessITزاهجنكيملاذإ

AccessITزاهجنمليدبتللديفمءارجإلااذه.AccessITزاهجيقتنمضرعاو)دجونإ(يلاحلاAccessITزاهجلصفا—AccessITـبلاصتالا●
اًيئاقلتحتفتAccessITتاءارجإعيمجنإثيح،AccessITتاسلجلكءدبلءارجإلااذهمادختسايرورضلانمسيل.فلتخمAccessITزاهجىلإدحاو
.اًيلاحلصتمريغAccessITزاهجناكاذإAccessITزاهجيقتنم

.صنلاوأ/وسواملاتاكرحوأ/وسواملاتارقنوأ/وحيتافملاةحولحيتافم:اًيلاحاهذيفنتمتييتلاةددحملارماوألاعاونأفاقيإبمق—AccessITنييعتةداعإ●
.رزلاةيمستلسرأف،ةلاسرىلعيوتحيالرزلاناكاذإ.AccessItزاهجىلإرزلاةلاسرلسرأ—رزلاصنلاسرإ●
حاتفملاسرإدعبتقولانمةددحمةرتفلرظتناوأ/وحاتفملاىلعرارمتسابطغضا:تارايخلا.ددحملاحيتافملاةحولحاتفملسرأ—حيتافملاةحولحاتفملاسرإ●

.)يلاتلاءارجإلاذيفنتلبق(حيتافملاةحول
.زومرلالاسرإمتينلهنإف،لئاسرلاةذفانزيمرتمتاذإ.AccessITزاهجىلإيلاحلالئاسرلاةذفانصنلسرأ—لئاسرلاةذفانصنلاسرإ●
.AccessITزاهجىلإددحملاصنلالسرأ—صنلالاسرإ●
رسيألاسواملارزبرقنلاو،طسوألاسواملارزبرقنلا،نميألاسواملارزبرقنلاو،رسيألاسواملارزبرقنلا(ددحملارقنلاعونلسرأ—سواملابرقنلالاسرإ●

.ًالوطماًرقنرقناوأ/و)يلاتلاءارجإلاذيفنتلبق(رقنلالاسرإدعبتقولانمةددحمةرتفرظتنا:تارايخلا.)اًجودزماًرقن
عضوملاىلإءاقرزلاةركلالقنا.يلاحلاسواملاناكمنمسواملاتاكرحبمايقلامتي.AccessITزاهجىلإسواملاةكرحلسرأ—سواملاةكرحلاسرإ●

حوارتتو،اهفاشتكانكميسوامةكرحرغصأةفاسملاةدحودعُت.ةفاسملالقحيفاًمقرلخدأمث،بوغرملاسواملاةكرحهاجتاعمقباطتييذلاةرئادلايفدوجوملا
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هاجتالايفلقنتلايفسواملارمتسيس(ةرمتسملاةكرحلا:تارايخلا.رتويبمكلاىلعتادعملاوسواملاةعرسدادعإىلعاًدامتعا،ةصوب1/200و1/300نيب
.)يلاتلاءارجإلاذيفنتلبق(سواملاةكرحلاسرإدعبتقولانمةددحمةرتفراظتنالاوأ/و)ةشاشلاةفاحىلإلصيوأرخآءارجإههيجوتديعي/فقوتيىتحددحملا

.سواملاةكرحهاجتاطبضلةرئادلايفءاقرزلاةركلاعض—سواملاةكرحهاجتا8.12لكشلا

ىلع"CTRLحاتفمىلعطغضلادنعرشؤملاعقومضرع"WindowsدادعإنيكمتديفملانمهنأAccessITيمدختسمضعبدجيدق
TDنمCTRLحيتافملاةحولحاتفملاسرإلحيتافملاةحولحاتفملاسرإءارجإلامدختسا.رتويبمكلا Snapلوحاًتقؤمةكرحتملارئاودلارهظتسو
>ةزهجألا>تادادعإلاىلإلقتنا،Windowsماظنبسواملادادعإىلإلوصولل.اًحوضورثكأاهلعجلرتويبمكلاىلعسواملارشؤم
.رشؤملاتارايخبيوبتةمالع>ةيفاضإلاسواملاتارايخ>سواملا

AccessITورتويبمكلاةقاطتادادعإ8.7.4.3
ةقاطتادادعإطبضبمق،عاطقنانودبرتويبمكلالوصونامضل.طاشنلاةلاحيفنوكيوهليغشتمتيامدنعطقفAccessITرماوأيقلتكبصاخلارتويبمكلازاهجلنكمي
.ءابرهكردصمبهليصوتدنعنوكسلاعضويف)بلصلاصرقلا(اًدبأرتويبمكلاعضتالىلإرتويبمكلا

ةكرحوأحيتافملاةحولحاتفم(AccessITرمألاسرإمتيامدنع.ةقاطلاريفوتعضوىلإةشاشلاتلقتنااذإAccessITرماوأىقلتيكبصاخلارتويبمكلازاهجلازيال
TDنم)سواملاةرقنوأسواملا Snap،رتويبمكلاةشاش"طيشنت"ىلعكلذلمعيس.

.نوكسلاوةقاطلا>ماظنلا>تادادعإلايفةقاطلاتادادعإىلعروثعلامتي

TDيفBoardmakerةطشنأليغشت8.7.5 Snap
TDيفةرشابمBoardmakerةطشنأليغشتكنكمي.حرملاولصاوتلاوميلعتللةمَّمصُمةعوبطموةيلعافتداومBoardmakerةطشنأدُعت Snap.حتفءارجإمدختسا
لعجىتحكنكمي.نيعمدلجموأطاشنىلإةرشابملاقتناللBoardmakerدلجموأطاشنحتفءارجإلامدختساوأ.اهليغشتوةطشنألاضارعتسالBoardmakerةبتكم
.لاصتالامدععضويفمادختساللةرفوتمةطشنألا

TDيفةلغشملاBoardmakerةطشنأتمِّمُص Snapباسحةياعرلامدقمريديثيح،يلزنملامادختسالاقايسلTobii Dynavoxنملكلمدختسملا
TD SnapوmyBoardmaker.ةطشنأدلجمىلإرشابملالوصولاقحةلاحلاهذهيفةياعرلامدقملنوكيسBoardmakerةطشنأعضوهنكميثيح

Boardmakerمدختسملل.
قيبطتمادختسابهتانييعتلامكإبلاطلاىلعبجي،Boardmakerةطشنأنييعتبجلاعملاوأملعملاموقيثيح،جالعلاقايسوأيساردلالصفلايف

Boardmaker 7 Student Center.قيبطتنإBoardmaker 7 Student Centerيتلاةزهجألامظعمعمقفاوتمومادختسالاوتيبثتلليناجم
TDمعدت Snap.قيبطتىلعتانييعتلاىلإلوصوللملعملاهمدقيلصفنملوخدليجستبحجرألاىلعبلاطلابلاُطيسBoardmaker 7 Student

Center.
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TDيفةموعدمريغBoardmakerتاءارجإوتادادعإضعب Snap.مدختسمليلدرظناBoardmaker ريغتازيملابةمئاقىلعلوصحلل7
.ةموعدملا

TDيفليغشتلاديقBoardmakerطاشن8.13لكشلا Snap

TDةحفصةقطنميفBoardmakerةطشنأليغشتمتي،يضارتفالكشبطاشنلا1 Snapةيسيئرلا.
PlayنيكمتبتمقاذإةقثبنمةذفانيفBoardmakerةطشنأليغشتكلذككنكمي in popup
.رزىلإBoardmakerتاءارجإنمدحاوءارجإةفاضإدنع)ةقثبنمةذفانيفليغشت(

ةطشنألاةحاتإمتتس.لاصتانودلوصوللاهتحاتإواهليزنتلةيلاحلاضرعلاةقيرطيفةطشنألارتخالاصتانودلوصولاةرادإ2
TDيفاهليغشتلةددحملا Snapتنرتنإلابلاصتادوجونودىتح.

.ضرعتسمةذفانيفmyBoardmaker.comليغشتبمقmyBoardmakerىلإلاقتنالا3

:ةيلاتلارارزألاىلإلوصوللBoardmakerطاشنةمئاقحتفاBoardmakerطاشنةمئاقةنوقيأ4

.ةقباسلاةحفصلاىلإعوجرلاوطاشنلاةرداغمبمق—عوجرلا●
TDيفBoardmakerةبتكمىلإلقتنا—ةبتكملا● Snap.
.يلاحلاطاشنلايفديدجنمأدبا—ليغشتلاةداعإ●
ىلعةفلتخمةيوازىلإBoardmakerطاشنةمئاقةنوقيأكيرحتبمق—كيرحتلا●

.ةشاشلا

myBoardmakerىلعةطشنألاةرادإ8.7.5.1
TDيفةرفوتملاBoardmakerةطشنأةحاتإل Snap،ىلعباسحكيدلنوكينأبجيmyBoardmaker.com.ىوتسملاتاباسحCommunityلَّضفت.ةيناجم
TobiiباسحدامتعاتانايبمادختسابلوخدلالِّجسوmyBoardmaker.comبيوعقومةرايزب DynavoxيفكلذكاهمدختستيتلاTD Snapباسحءاشنإل

myBoardmaker Communityيناجم.

.ةديدعتاغلبBoardmakerةطشنأرفوتت،كلذعمو.طقفةيزيلجنإلاةغللاباًيلاححاتمmyBoardmakerبيوعقوم

Tobiiباسحمادختسابلوخدلاليجستبموقتكنأوتنرتنإلابًالاصتاكيدلنأنمدكأت،أدبتنألبق DynavoxيفTD Snap.
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TDيف.1 Snap،ددحDashboard)رزلاددحمث،)تامولعملاةحولBoardmaker Activities)ةطشنأBoardmaker(.

طاشنةبتكمحتفءارجإمادختسابرزءاشنإكنكميهنإف،كبةصاخلاتامولعملاةحولىلعBoardmakerةطشنأرزلاكيدلنكيملاذإ
Boardmaker،طاشنةبتكمحتفءارجإلاذيفنتاهيفمتييتلاىلوألاةرملايف.مادختسالاعضويفرزلاكلذددحمثBoardmaker،لمعيهنإف

Boardmakerباسحيفيرورضلادلجملاءاشنإىلع Online.

myBoardmaker.comىلإلقتناوبيوضرعتسمحتفا.2
Logددح.3 in)باسحلوخدليجستدامتعاتانايبلخدأمث،)لوخدلاليجستTobii Dynavox.ىلعلوخدلاليجستبمقتملاذإmyBoardmaker.comنم

.كارتشاءدبوأيناجمCommunityباسحلكارتشالاليجستكيلعبجيهنإف،لبق
Myددح.4 Boardmaker.
Snapدلجملاددح.5 Activities)ةطشنأSnap(.
TDيفتاءارجإلالالخاهتحاتإلSnapةطشنأدلجمىلإتادلجملاوةطشنألافضأ.6 Snap.

نارودلاودرنلاوةبساحلاةلآلاةطشنأيهاًعويشرثكألاةطشنألاضعب.أدبتلةيناجملاةطشنألانمديدعلاباًقبسمSnapةطشنأدلجمليمحتمتي
.تايضايرلاتاودأدلجميفةدوجوملا

TDيفBoardmakerطاشنةبتكموهmyBoardmakerىلعSnapةطشنأدلجمنإ Snap.

Boardmakerةبتكمحتف8.7.5.2
TDيفةرشابمmyBoardmakerىلعSnapةطشنأدلجميفBoardmakerةطشنأةفاكضارعتسابمدختسمللحامسللءارجإلااذهمدختسا Snap.طاشنةبتكمنم

Boardmaker،هليغشتلطاشنيأديدحتنكمي.

اهليزنتمتيتلاةطشنألاليغشتمتيس،تنرتنإلابلاصتالامدعةلاحيف.زاهجلاىلعتنرتنإلابطشنلاصتاكانهناكاذإليغشتللةحاتمةبتكملايفةطشنألاعيمج
.لاصتانودBoardmakerطاشنىلإلوصولا8.7.5.5مسقلارظنا.طقفاًقبسماًتقؤماهنيزختمتيتلاوأ

.Boardmakerطاشنةبتكمبطبتريرزكيدلنوكينأديرتثيحةحفصلاىلإلقتنا.1

.ريرحتلارزددح.2
.Boardmakerطاشنةبتكمحتفلهمادختساديرتيذلارزلاددح.3
Addددح.4 Action)ءارجإةفاضإ(.
OpenددحوBoardmakerةطشنأمسقللفسألريرمتلابمق.5 Boardmaker Activity Library)طاشنةبتكمحتفBoardmaker(.

Boardmakerطاشنحتف8.7.5.3
.Boardmakerةبتكميفنيعمطاشنليغشتبمق

اهليزنتمتيتلاةطشنألاليغشتمتيس،تنرتنإلابلاصتالامدعةلاحيف.زاهجلاىلعتنرتنإلابطشنلاصتاكانهناكاذإليغشتللةحاتمةبتكملايفةطشنألاعيمج
.لاصتانودBoardmakerطاشنىلإلوصولا8.7.5.5مسقلارظنا.طقفاًقبسماًتقؤماهنيزختمتيتلاوأ

.Boardmakerطاشنبطبتريرزكيدلنوكينأديرتثيحةحفصلاىلإلقتنا.1

.ريرحتلارزددح.2
.Boardmakerطاشنحتفلهمادختساديرتيذلارزلاددح.3
Addددح.4 Action)ءارجإةفاضإ(.
OpenددحوBoardmakerةطشنأللفسألريرمتلابمق.5 a Boardmaker Activity or Folder)دلجموأطاشنحتفBoardmaker(.عبرمحتفي

.Snapةطشنأراوح
.طاشنلاددح.هليغشتيفبغرتيذلاطاشنلاىلإلصتلتادلجملاربعلقنت.6
Openنيكمتبمقف،ةقثبنمةذفانيفطاشنلاحتفينأديرتتنكاذإ.7 in a popup)يفةحفصكطاشنلاحتفيسالإو.)ةقثبنمةذفانيفحتفTD Snap.

ةطشنأللةقثبنملاذفاونلامادختسالضفألانم.فقوتثيحنمةعباتمللاهيلإةدوعلامثاًديعبلقنتلابمدختسمللةقثبنمةذفانيفةحوتفملاةطشنألاحمستال
.ةيادبلانماهليغشتةداعإلهسييتلاةرصتخملا

Selectددح.8 Activity)طاشنديدحت(.ددح،ظفحنودبجورخللCancel)ءاغلإ(.

.اًيئاقلتطبترملاطاشنلامساثيدحتىلعرزلاةيمستلمعت
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Boardmakerدلجمحتف8.7.5.4
TDيفاهليغشتلةطشنأديدحتمدختسمللنكمي،دلجملانم.Boardmakerةبتكميفاًنيعماًدلجمحتفا Snap.

مث،myBoardmaker.comبيوعقومىلعSnapةطشنأدلجميفاهلدلجمءاشنإقيرطنعمدختسملاىلإBoardmakerةطشنأنييعتكنكمي
TDةحفصةعومجميفدلجملاكلذبطابترالا Snap.يفةطشنألامدختسملاىريسوةجاحلابسحدلجملالخادةطشنألالقناTD Snap)نوكينأبجي
TDيفmyTobiiDynavoxباسحىلإلوخدلاليجستمتينأوتنرتنإلابلاصتامدختسملاىدل Snapةثيدحلاةطشنألاىلعلوصحلل(.

اهليزنتمتيتلاةطشنألاليغشتمتيس،تنرتنإلابلاصتالامدعةلاحيف.زاهجلاىلعتنرتنإلابطشنلاصتاكانهناكاذإليغشتللةحاتمةبتكملايفةطشنألاعيمج
.لاصتانودBoardmakerطاشنىلإلوصولا8.7.5.5مسقلارظنا.طقفاًقبسماًتقؤماهنيزختمتيتلاوأ

.Boardmakerطاشنبطبتريرزكيدلنوكينأديرتثيحةحفصلاىلإلقتنا.1

.ريرحتلارزددح.2
.Boardmakerدلجمحتفلهمادختساديرتيذلارزلاددح.3
Addددح.4 Action)ءارجإةفاضإ(.
OpenددحوBoardmakerةطشنأللفسألريرمتلابمق.5 a Boardmaker Activity or Folder)دلجموأطاشنحتفBoardmaker(.عبرمحتفي

.Snapةطشنأراوح
.هيفبوغرملادلجملالخادنوكتكلذل،هبطابترالايفبغرتيذلادلجملاىلإلقتنا.6
Selectددح.7 Folder)دلجمديدحت(.ددح،ظفحنودبجورخللCancel)ءاغلإ(.

.اًيئاقلتطبترملادلجملامساثيدحتىلعرزلاةيمستلمعت

لاصتانودBoardmakerطاشنىلإلوصولا8.7.5.5
.تنرتنإلابلصتمريغزاهجلانوكيامدنعليغشتللةحاتمنوكتثيحبكزاهجىلعBoardmakerةطشنأليزنتكنكمي

زاهجلاكلذىلعليزنتلاةيلمعراركتبجيهنإف،فلتخمزاهجىلعاهتكراشموأةحفصلاةعومجمةنمازمتمتاذإ.زاهجلكللاصتانودةطشنألاليزنتمتي
.لاصتالامدععضويفةطشنألاةحاتإل

TDيفكبةصاخلاBoardmakerةبتكمحتفا.1 Snap.ةبتكمحتف8.7.5.2مسقلارظناBoardmaker.
.ةطشنألاةمئاقضرعلاًدلجمحتفا.2

Manageددح.3 Offline Access)لاصتانودلوصولاةرادإ(.
.تنرتنإلابلاصتانودليغشتللكزاهجىلعاهليزنتيفبغرتيتلاةطشنألابناجبدوجوملاعبرملاىلعةمالععض.4

.تنرتنإلابلاصتالامدعةلاحيفزاهجلااذهىلعاهتحاتإوحاجنبةنوقيألاضرعتيتلاةطشنألاليزنتمتي

.دلجملااذهيفةطشنألاليزنتنميهتنتامدنعراوحلاعبرمقالغإلXددح.5
.تنرتنإلابلاصتالانوداهتحاتإيفبغرتيتلاةطشنألاىلعيوتحيدلجميألهالعأةروكذملاتاوطخلاررك.6

ضعبلظتدق،ببسلاكلذل.تقؤمفلمكهليزنتمتيهنإف،تنرتنإلابلاصتادوجوءانثأيفتنرتنإلابلاصتانودمادختساللهديدحتمتيملطاشنليغشتمتيامدنع
نامضمتيال.تنرتنإلابلاصتالامدعءانثأيفليغشتللةحاتمتنرتنإلابلاصتانودمادختساللًةحارصاهديدحتمتيملنكلولبقنماهليغشتمتيتلاةطشنألا
.تنرتنإلابلاصتالامدعءانثأيفتافلملاهذهةحاتإ

مدقتلاديقBoardmakerطاشنحتف8.7.5.6
TDيفBoardmakerطاشنليغشتبموقيمدختسملاناكاذإ Snapطاشنىلإةدوعلاهنكميهنإف،طاشنلانعاًديعبةفلتخمةحفصىلإلقتنيوBoardmakerةلاحلايف
.اهبهكرتيتلااهسفن

TDةذفانيفاهليغشتمتييتلاةطشنألاعمالإءارجإلااذهمادختسانكميال Snapةقثبنمذفاونيفةحوتفملاةطشنألاعماذهبمايقلانكميالف.ةيسيئرلا.

.مدقتلاديقBoardmakerطاشنىلإمدختسملاةداعإىلعلمعيرزكيدلنوكينأديرتثيحةحفصلاىلإلقتنا.1

.ريرحتلارزددح.2
.مدقتلاديقBoardmakerطاشنىلإلاقتناللهمادختساديرتيذلارزلاددح.3
Addددح.4 Action)ءارجإةفاضإ(.
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OpenددحوBoardmakerةطشنأللفسألريرمتلابمق.5 Current Boardmaker Activity)طاشنحتفBoardmakerيلاحلا(.

نيكمتمتيسهنإف،مدقتلاديقBoardmakerطاشننوكيامدنع.اًيئاقلترزلاليطعتمتيهنإف،اًيلاحمدقتلاديقBoardmakerطاشنكانهنكيملاذإ
.ةرغصملاهتروصوطاشنلامساةيمستلاضرعتواًيئاقلترزلا

رزلاطمن8.8
.رزلاطمنةئفيفرزلكشرييغتكنكمي

رزلاةيفلخ8.8.1

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2
.)طمنلا(Styleةئفددح.3
Buttonنمض)نوللا(Colorددح.4 Background)رزلاةيفلخ(.
.اًنولددح.5

.ةصصخملاناولألا8.17مسقلارظنا.ةصصخملاكناولأءاشنإكنكمي

رزلادح8.8.2

دودحلانول8.8.2.1

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2
.)طمنلا(Styleةئفددح.3
Buttonنمض)نوللا(Colorددح.4 Border)رزلادح(.
.اًنولددح.5

.ةصصخملاناولألا8.17مسقلارظنا.ةصصخملاكناولأءاشنإكنكمي

دودحلاكمُس8.8.2.2

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2
.)طمنلا(Styleةئفددح.3
Buttonنمض)كمُّسلا(Thicknessددح.4 Border)رزلادح(.
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.)ضيرع(Heavyوأ،)طسوتم(Mediumوأ،)عيفر(Thinوأ،)ءيشال(None—دحلاكمُسددح.5

.ضيرعوطسوتموعيفروءيشال:رارزألادودح8.14لكشلا

رزلاةيمست8.8.3

نوللا8.8.3.1

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2
.)طمنلا(Styleةئفددح.3
Buttonنمض)نوللا(Colorددح.4 Label)رزلاةيمست(.
.اًنولددح.5

.ةصصخملاناولألا8.17مسقلارظنا.ةصصخملاكناولأءاشنإكنكمي

طخلا8.8.3.2

اذهيفتاحفصلاةعومجمليضارتفالادادعإلازواجتيفبغرتتنكاذإ.تاحفصلاةعومجمبيوبتلاةمالعىلعدادعإلااذهليضارتفالاعضولانييعتمتي
ةعومجمةقباطمدادعإنييعتبمق،تاحفصلاةعومجميقابعمدادعإلااذهةاذاحمل.)ليغشتلافاقيإ(Offىلعةعومجملاةحفصةقباطمدادعإنييعتبمقف،ليثملا
.)ليغشت(Onىلعتاحفصلا

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2
.)طمنلا(Styleةئفددح.3
ButtonنمضFontددح.4 Label)رزلاةيمست(.
.اًطخددح.5

مجحلا8.8.3.3

اذهيفتاحفصلاةعومجمليضارتفالادادعإلازواجتيفبغرتتنكاذإ.تاحفصلاةعومجمبيوبتلاةمالعىلعدادعإلااذهليضارتفالاعضولانييعتمتي
ةعومجمةقباطمدادعإنييعتبمق،تاحفصلاةعومجميقابعمدادعإلااذهةاذاحمل.)ليغشتلافاقيإ(Offىلعةعومجملاةحفصةقباطمدادعإنييعتبمقف،ليثملا
.)ليغشت(Onىلعتاحفصلا

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2
.)طمنلا(Styleةئفددح.3
Buttonنمض)مجحلا(Sizeددح.4 Label)رزلاةيمست(.
.اًمجحددح.5

قماغ8.8.3.4

اذهيفتاحفصلاةعومجمليضارتفالادادعإلازواجتيفبغرتتنكاذإ.تاحفصلاةعومجمبيوبتلاةمالعىلعدادعإلااذهليضارتفالاعضولانييعتمتي
ةعومجمةقباطمدادعإنييعتبمق،تاحفصلاةعومجميقابعمدادعإلااذهةاذاحمل.)ليغشتلافاقيإ(Offىلعةعومجملاةحفصةقباطمدادعإنييعتبمقف،ليثملا
.)ليغشت(Onىلعتاحفصلا

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2
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.)طمنلا(Styleةئفددح.3
Buttonنمض)قماغ(Boldددح.4 Label)رزلاةيمست(.
.)ليغشتلافاقيإ(Offوأ)ليغشت(Onىلعقماغنييعتبمق.5

رزلاطيطخت8.8.3.5

اذهيفتاحفصلاةعومجمليضارتفالادادعإلازواجتيفبغرتتنكاذإ.تاحفصلاةعومجمبيوبتلاةمالعىلعدادعإلااذهليضارتفالاعضولانييعتمتي
ةعومجمةقباطمدادعإنييعتبمق،تاحفصلاةعومجميقابعمدادعإلااذهةاذاحمل.)ليغشتلافاقيإ(Offىلعةعومجملاةحفصةقباطمدادعإنييعتبمقف،ليثملا
.)ليغشت(Onىلعتاحفصلا

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2
.)طمنلا(Styleةئفددح.3
Buttonددح.4 layout)نمض)رزلاطيطختButton Label)رزلاةيمست(.
.ةمئاقلانماًطيطختددح.5

نيميلاىلعةروصلاوراسيلاىلعةيمستلااهالعأةروصلاولفسألايفةيمستلااهلفسأةروصلاوىلعألايفةيمستلا

طقفةروصلاطقفةيمستلاراسيلاىلعةروصلاونيميلاىلعةيمستلا

ةديدجةحفصءاشنإ/ةحفصبطابترا8.9

رارزأوطابترالارهظمرييغتل.ةرايزلاةنوقيأوأةنوقيألاهذهةطساوبطابترالارارزأديدحتمتي،اًيضارتفا.اهديدحتدنعةفلتخمةحفصطابترالارارزأحتفت
.تاحفصلاةعومجمطابتراروصت9.3.6مسقلارظنا،ةرايزلا

ةغرافةيلخيفطابترارزءاشنإ8.9.1

.ريرحتلارزددح.1
.ةغرافةيلخيفطابترالاةنوقيأددح.2
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.ةديدجةحفصءاشنإ/ةديدجةحفصبطابترا8.9.3مسقلارظنا،ةديدجلاةيراجتلاةمالعلاةحفصبطابترالل●
.ةدوجومةحفصبطابترا8.9.4مسقلارظنا،ةيلاحةحفصبطابترالل●
.ةدوجومةحفصنمةديدجةخسنبطابترا8.9.5مسقلارظنا،ةدوجومةحفصنم)ةديدج(ةخسنبطابترالل●
.ةحفصلابطابترالاوداريتسالا8.9.6مسقلارظنا،ةحفصبطابترالاوداريتسالل●

دوجومرزنمطابتراءاشنإ8.9.2

.ريرحتلارزددح.1
.هنمطابتراءاشنإيفبغرتيذلارزلاددح.2
.)رزلا(Buttonبيوبتلاةمالعددح.3
.)ءارجإلا(Actionةئفددح.4
Addددح.5 Action)ءارجإةفاضإ(.
.)طابترا(Linkددح.6

.ةديدجةحفصءاشنإ/ةديدجةحفصبطابترا8.9.3مسقلارظنا،ةديدجلاةيراجتلاةمالعلاةحفصبطابترالل●
.ةدوجومةحفصبطابترا8.9.4مسقلارظنا،ةيلاحةحفصبطابترالل●
.ةدوجومةحفصنمةديدجةخسنبطابترا8.9.5مسقلارظنا،ةدوجومةحفصنم)ةديدج(ةخسنبطابترالل●
.ةحفصلابطابترالاوداريتسالا8.9.6مسقلارظنا،ةحفصبطابترالاوداريتسالل●

ةديدجةحفصءاشنإ/ةديدجةحفصبطابترا8.9.3
Linkددح.1 to new page)ةديدجةحفصراوحعبرمحتفمتيس.)ةديدجةحفصبطابترا.
.ةحفصللزمرنييعتديرتتنكاذإXددحوأاًزمرددح.)مسالا(Nameلقحلايفةحفصلامسابتكا.2
.ظفحنودةدوعلل)ءاغلإ(Cancelددح.ةديدجلاةحفصلاوطابترالاءاشنإل)ءاشنإ(Createددح.3

ةدوجومةحفصبطابترا8.9.4
Linkددح.1 to Existing Page)ةدوجومةحفصبطابتراراوحعبرمحتفمتيس.)ةدوجومةحفصبطابترا.
.ةمئاقلانمةحفصددح.2

Recentlyددحوأةنيعمةحفصىلعروثعلل)ثحبلا(Searchلقحيفبتكا Opened)اهترايزبتمقةحفصىلعروثعلل)اًثيدحةحوتفملا
.اًرخؤم

.ظفحنودةدوعلل)ءاغلإ(Cancelددح.طابترالاءاشنإل)ظفح(Saveددح.3

.ةرايزلاةحفص8.9.7مسقلارظنا،ةرايزلاةحفصىلعفرعتلل

ةدوجومةحفصنمةديدجةخسنبطابترا8.9.5
.اهئاشنإبموقتيتلاةديدجلاةحفصللبلاقكةحفصمادختسابهذهطابترالاةقيرطكلحمست

Linkددح.1 to Copy of Page)ةحفصنمةخسنبطابتراراوحعبرمحتفمتيس.)ةحفصنمةخسنبطابترا.
.ةمئاقلانمةحفصددح.2

Recentlyددحوأةنيعمةحفصىلعروثعلل)ثحبلا(Searchلقحيفبتكا Opened)اهترايزبتمقةحفصىلعروثعلل)اًثيدحةحوتفملا
.اًرخؤم

.)مسالا(Nameلقحيفةديدجلاةحفصللاًمسالخدأ.3
.ظفحنودةدوعلل)ءاغلإ(Cancelددح.طابترالاوةددحملاةحفصلانمةخسنءاشنإل)ظفح(Saveددح.4

.ةرايزلاةحفص8.9.7رظنا،ةرايزلاةحفصىلعفرعتلل

ةحفصلابطابترالاوداريتسالا8.9.6
طابترالاوداريتسالامادختسابةدحاوةوطخيفاهبطابترالاوةحفصلاداريتساكنكميهنإف،اهبطابترالايفبغرتةحفصىلعيوتحيتاحفصةمزحفلمكيدلناكاذإ
.ةحفصلاب

Importددح.1 and Link to Page)نمداريتسالارايتخاكنكمي.)ةحفصلابطابترالاوداريتسالاmyTobiiDynavoxيلحمفلمنموأ:
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myTobiiDynavoxنم
a.ددحFrom myTobiiDynavox)نمmyTobiiDynavox(.

.myTobiiDynavoxنمتاحفصلاةمزحديدحتراوحعبرمحتفي.myTobiiDynavoxىلإلوخدلاليجستبكتبلاطممتتدق

b.ددحمث،اهداريتساديرتيتلاتاحفصلاةمزحددحNext)يلاتلا(.
c.ددحمث،اهبطابترالاديرتيتلاةحفصلاددحImport)داريتسا(.

ددح.ةقباطتمتسيلاهنكلو،كزاهجىلعلعفلابةدوجومرثكأوأةدحاوةحفصىلعتاحفصلاةمزحيوتحتامدنعتاحفصلاتاضراعتثدحت

كيلعبجي.تاحفصلاةمزحنمةدروتسملاةحفصلاباهلادبتساوأةدوجوملاةحفصلاىلعءاقبلاامإرتخامث،ةحفصضراعتةنوقيألك
.تاحفصلاةمزحداريتساةعباتمنمنكمتتنألبقةقيرطلاهذهبتاحفصلاتاضراعتلكلح

يلحمفلمنم
a.ددحFrom a Local File)يلحمفلمنمتاحفصلاةمزحداريتساراوحعبرمحتفي.)يلحمفلمنم.
b.ددحBrowse)(اهيفبوغرملاتاحفصلاةمزحىلإلِقتنا.)ضارعتسا.spb(ددحمثOpen)حتف(.
c.ددحNext)يلاتلا(.
d.ددحمث،اهبطابترالاديرتيتلاةحفصلاددحImport)داريتسا(.

ددح.ةقباطتمتسيلاهنكلو،كزاهجىلعلعفلابةدوجومرثكأوأةدحاوةحفصىلعتاحفصلاةمزحيوتحتامدنعتاحفصلاتاضراعتثدحت

كيلعبجي.تاحفصلاةمزحنمةدروتسملاةحفصلاباهلادبتساوأةدوجوملاةحفصلاىلعءاقبلاامإرتخامث،ةحفصضراعتةنوقيألك
.تاحفصلاةمزحداريتساةعباتمنمنكمتتنألبقةقيرطلاهذهبتاحفصلاتاضراعتلكلح

ةرايزلاةحفص8.9.7
رارزأضرعت.ةطبترملاةحفصلاىلعةدوعلاىلإيدؤيديدحتبمايقلادعبةقباسلاةحفصلاىلإمدختسملاةداعإلطابترانييعتىلعةرايزلاةحفصدادعإلمعي،نيكمتلادنع

:ةنوقيألاهذهاهبةرايزلاةحفصنيكمتمتيتلاطابترالا

ةرايزلاةحفصلمعةيفيك

.ةطبترملاةحفصلاحتفمتيس.ةرايزلاةحفصطابترارزددح.1
*.ةطبترملاةحفصلاىلعديدحتلمعبمق.2

.)ةرايزلاةحفصطابترارزىلعيوتحتيتلا(ةقباسلاةحفصلاحتفت
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:ةيلاتلاتاءارجإلادحأىلعامإددحملارزلايوتحينأبجي،ةقباسلاةحفصلاىلإةدوعلل*

ةلاسرجاردإوأثدحت●
ةلمجقطن●
ةرايزلانمةدوعلا●
:ةقباسلاةحفصلاىلإةدوعلاىلإاًضيأيدؤتيتلاو،ةيلاتلارارزألاعاونأدحأنمنوكي،وأ
ةيوغللادعاوقلارز●
فيرصتلارز●
عقوتلارز●
ةفاسم=KeyTypeـبجمربمةشاشلاىلعحيتافمةحولرز●
:ةقباسلاةحفصلاىلإةدوعلاىلعلمعتالوةرايزلاعضوديدمتىلعةيلاتلارارزألاعاونأوتاءارجإلالمعت
ةرايزلاديدمت●
فلخللةدوعلا●
طابترا●
ينمضلاعوضوملا●
ةحارتساللفاقيإلالوصولاةقيرط●
ةشدردلا●
متينلف،)ةرايزلاعضوديدمتىلعلمعيرخآلاضعبلاوةقباسلاةحفصلاىلإةدوعلاىلعلمعياهضعب(ةددعتمتاءارجإىلعيوتحيرزلاناكاذإ
.ةرايزلانمةدوعلاىلعاًضيأرزلايوتحيىتحةقباسلاةحفصلاىلإةدوعلاليغشت
:ةرايزءاغلإىلعةيلاتلاتاءارجإلالمعت
ةرايزلاءاغلإ●
ةيسيئرلاةحفصلاىلإباهذلا●
تامولعملاةحولحتف●
حيتافملاةحولحتف●

طابترارزىلعةرايزلاةحفصنيكمت8.9.7.1

.ريرحتلارزددح.1
.طابترالارزددح.2

طابترالارزىلعلاثم8.15لكشلا

.)ءارجإلا(Actionةئفددح.3
.)طابترالا(Linkءارجإددح.4
Visitنييعتبمق.5 Page)ةرايزلاةحفص(ىلإOn)ليغشت(.

ةرايزلانمةدوعلاوأءاغلإوأديدمت8.9.7.2
،ةيلاتلاتاءارجإلادحأىلعيوتحياهترايزتمتيتلاةحفصلاىلعددحمرزناكاذإ.ةرايزلارزديدحتدعبثدحتةحفصةرايزةلاطإوأةعطاقملتاءارجإلامادختساكنكمي
:ةددحملاةقيرطلابيداعلاةرايزلاكولسرييغتىلإكلذيدؤيسف

.رزلااذهىلعةدوجوملا)تاءارجإلا(ءارجإلانممغرلاىلع،ةرايزلاعضويفءاقبلل—ةرايزلاديدمت●
.ةيلاحلاةحفصلاىلعءاقبلاعمةرايزلاعضونمجورخلل—ةرايزلاءاغلإ●
تاءارجإلاعيمجذيفنتمتي.ةيلصألاةحفصلاىلإةدوعلاو)رزلااذهىلعةقحاللاتاءارجإلاذيفنتلبق(روفلاىلعةرايزلاعضونمجورخلل—ةرايزلانمةدوعلا●

.رزلاىلعةدوجوملا

رارزألاىلإلوصولاقرطتادادعإ8.10
.ةددحُمرارزأىلإلوصولاةقيرطلةنيعمتادادعإصِّصخ

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2
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Accessةئفلاددح.3 Method)لوصولاةقيرط(.
:اًيلاحددحُملارزللةصصخُمةميقنييعتوأمدختسملاتادادعإةقباطمرايتخاكنكمي،لوصولاقرطتادادعإنمٍلكل.4

يرصبلالعافتلاتادادعإ
●Dwell Time—ددحملارزلااذهديدحتلنيعلاتارظنيمدختسملبولطملاثوكملاتقوطبضا.

رزلاةغلدعاوق8.11
توصنييعتمتاذإ(مالكلاتوصويئاقلتلاليوحتلاوفيرصتلاوتاملكلابؤبنتلاوزيمرتلاوزومرلانعثحبللاهمادختسامتيسيتلاةغللاديدحتبةغللادعاوقدادعإكلحمسي
.رزلاكلذل)ةغللاكلتبصاخ

عابتاقيرطنعاًيوديرزلةغللادعاوقنييعتكنكمي.ةحفصلاىوتسمتادادعإوأتاحفصلاةعومجمىوتسمتادادعإنمةيضارتفالاةغللادعاوقدادعإرارزألاثرت
:ةيلاتلاتاوطخلا

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2
.)تاليضفتلا(Preferencesةئفددح.3
Languageددح.4 Rules)ةغللادعاوق(.
:ةمئاقلانمةغلددح.5

a.صاختوصنييعتمتاذإ(مالكلاتوصويئاقلتلاليوحتلاوفيرصتلاوتاملكلابؤبنتلاوزيمرتلاوزومرلانعثحبلاىلعرثؤت—لماكلابةموعدملاتاغللا
.)ةغللاكلتب
اهيلعةمالععضومتيتلاتاملكلالاسرإمتيامدنع.)مادرتسمأوأنامبوتتيراه،لاثملاليبسىلع(مالعألاءامسأعميساسألكشبةدياحملاةغللامدختسُت
فالخبةغرافلئاسرلاةذفانتناكاذإ.لئاسرلاةذفانيفاًيلاحةدوجوملاىرخألاتاملكللتاغللادعاوقلاًقفواهقطنمتيس،لئاسرلاةذفانىلإةدياحماهنأىلع
.ثدحألاوأةيلاحلاةدياحملاريغةحفصللةغللادعاوقدادعإلاًقفوةدياحملاتاملكلاقطنمتيسهنإف،كلذ

b.قيبطتلخادمعدلانمةفلتخمتايوتسمىلعةئفلاهذهيفةدوجوملاتاغللايوتحت—ىرخألاتاغللاTD Snap.

دعُبنعمكحتلاةزهجأ8.12
Tobiiةزهجأضعبديوزتمتي Dynavox،لثمIndiوI-110،لاسرإزاهجبIR)جمانربلالخنمهبمكحتلانكمي)ءارمحلاتحتTD Snap،هذهنيكمتىلعلمعيام
Coreيفتاحفصلاةعومجميتأت.ويريتسالاةزهجأونويزفلتلاةزهجألثمتادعمللدُعبنعمكحتتادحوكاهمادختسامتييتلاةزهجألا Firstمكحتلاةزهجأتاحفصعم
.دُعبنعرماوألامادختسابةجمربللةزهاجلارارزألاىلعهذهدُعبنعمكحتلاةزهجأتاحفصيوتحت.تامولعملاةحوليفاًقبسمةدعملادُعبنع

TDةزهجألمعتال SnapةزهجأىلعدعُبنعTobii Dynavox I-12)+(وأI-15)+(.

دُعبنعرزةجمرب8.12.1
.رزلكلطقفةدحاوةرمدُعبنعةجمربلاةيلمعءارجإبجي
.كزاهجل)ءارمحتحت(IRرمأميلعتلهيلإجاتحتس.ديلالوانتميفدعُبنعمكحتلازاهجلعجا

.ريرحتلارزددح.1
.)ءارمحتحت(IRرمألاسرإلهتجمربيفبغرتيذلاةشاشلاىلعدوجوملارزلاددح.2
.)رزلا(Buttonبيوبتلاةمالعددح.3
.)ءارجإلا(Actionةئفددح.4
Addددح.5 Action)ءارجإةفاضإ(.
Sendددح.6 IR Signal)ةراشإلسرأIR)ءارمحتحت((.
Tobiiزاهجىلع)ءارمحلاتحت(IRةحولىلإدعُبنعمكحتلازاهجهِّجومث،)ليجست(Recordددح.7 Dynavoxزاهجىلعدوجوملارزلاىلعطغضاو

.دُعبنعمكحتلا
Recording"ةلاسرلاتيأراذإ.8 succeeded!")ليجستلاحجن!(،ددحDone)مت(.

No"ةلاسرلاتيأراذإ signal was detected. Please try again")7ةوطخلاىلإعجراف).ىرخأةرمةلواحملاىجُري.ةراشإيأفاشتكامتيمل.
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دُعبنعمكحتلاةزهجأمادختسا8.12.2

Tobiiةزهجألدُعبنعمكحتلاةزهجأرفوتت Dynavoxطقفةقفاوتملا.
ةجمرب8.12.1رظنا.حيحصلا)ءارمحلاتحت(IRرمأمادختسابدُعبنعمكحتةدحورزلكةجمربقيرطنعاًقبسمدُعبنعمكحتلازاهجدادعإكيلعبجي
.دُعبنعرز

دُعبنعمكحتلاةزهجأرز—تامولعملاةحول8.16لكشلا

.اهبمكحتلايفبغرتيتلا)خلإ،ويريتسالا،نويزفلتلا(ةزهجألاعمقفاوتتيتلادُعبنعمكحتلاةدحوةحفصىلإلقتنا.1
Tobiiزاهجب)ءارمحلاتحت(IRةذفانهيجوتبمق.2 Dynavoxاهبمكحتلايفبغرتيتلاةزهجألاوحن.
.هيفبوغرملارمألابصاخلارزلاددح.3

ةحفصريرحت8.13
ةحفصلابيوبتلاةمالعيفةدوجوملاتادادعإلامادختساكنكمي.طقفةيلاحلاةحفصلاىلعةحفصلابيوبتلاةمالعيفاهبمايقلامتيتلاتارييغتلارثؤتس
،كبةصاخلاتامولعملاةحولةحفصسيلو،تاحفصلامظعملاًيئرملئاسرلاطيرشنوكينأيفبغرتتنكاذإ،لاثملاليبسىلع.تاحفصلاةعومجمتادادعإضعبزواجتل
ددح.4.ةحفصلابيوبتلاةمالعددح.3.تامولعملاةحولةحفصىلإلقتنا.2.تاحفصلاةعومجمتادادعإيفلئاسرلاطيرشنيكمتبمق.1:يليامبموقتسكنإف
.ليغشتلافاقيإىلإلئاسرلاطيرشةيؤرةيناكمإنييعتبمق.6.ليغشت:تاحفصلاةعومجمدادعإليطعتبمق،ةحفصلالئاسرطيرشةيؤرةيناكمإيف.5.تاليضفتلا

ةحفصلامسا8.13.1

ةحفصلامسا8.17لكشلا

.ريرحتلارزددح.1
.)ةحفصلا(Pageبيوبتلاةمالعددح.2
.ةحفصلامساريرحتل)ةيمستلا(Labelلقحلايفبتكا.3
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ةحفصلازمر8.13.2

ةحفصلازمر8.18لكشلا

.ريرحتلارزددح.1
.)ةحفصلا(Pageبيوبتلاةمالعددح.2
:ةحفصلازمررييغتوأةفاضإ.3

:زمرنعثحبلل●

a.رزلاددحSymbol Search)زمرنعثحبلا(.
.زمرنعثحبلاراوحعبرمحتفمتيس

b.ثحبلاتاحلطصمنيسحتلصنلالقحيفبتكا.

،ىثنأ،لفط،غلاب(زمرلانعثحبلاجئاتنيفاهتيؤريفبغرتيتلاتازيملارتخامث،زومرلاةيفصترزرتخا،ثحبلاجئاتنةيفصتل:يرايتخا
.)ركذ

c.هيفبوغرملازمرلارتخا.
d.ددحDone)مت(.

:ةحفصلازمرلةروصطاقتلالاريماكلامادختسال●

a.اريماكلارزلاددح.
b.اريماكلانمرتخا.
c.ةروصطاقتلالكزاهجىلعاريماكلامدختسا.

:يلحملاكزاهجىلعةنزخمةروصمادختسال●
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a.اريماكلارزلاددح.
b.روصلاةبتكمنمرتخا.
c.اهيفبوغرملاةروصلافلمىلإلاقتناللتافلملاضرعتسممدختسا.

.ةحفصلازمرىلعXددحف،ةحفصزمرمادختسايفبغرتالتنكاذإ

ةحفصلاةغلدعاوق8.13.3
زومرلانعثحبللاهمادختسامتيسيتلاةغللايفةغللادعاوقدادعإمكحتي.ةحفصلاىلعةدوجوملارارزأللةيضارتفالاةغللادعاوقنييعتىلعةحفصلاةغلدعاوقدادعإلمعي
.)ةغللاكلتبصاختوصنييعتمتاذإ(مالكلاتوصويئاقلتلاليوحتلاوفيرصتلاوتاملكلابؤبنتلاوزيمرتلاو

رارزألاعيمجذختتس،ةحفصلاةغلدعاوقنييعتبموقتامدنع.ةحفصلاىوتسمتادادعإوأتاحفصلاةعومجمىوتسمتادادعإنمةيضارتفالاةغللادعاوقدادعإرارزألاثرت
رظنا،ةنيعمرارزألةغللادعاوقرييغتل.دادعإلاكلذليضارتفالاعضولايفةحفصلاىلعاهؤاشنإمتييتلاةديدجلارارزألاعضومتيسودادعإلاكلذةحفصلاىلعةدوجوملا
.رزلاةغلدعاوق8.11مسقلا

.ريرحتلارزددح.1
.)ةحفصلا(Pageبيوبتلاةمالعددح.2
Languageددح.3 Rules)ةغللادعاوق(.
:ةمئاقلانمةغلددح.4

a.صاختوصنييعتمتاذإ(مالكلاتوصويئاقلتلاليوحتلاوفيرصتلاوتاملكلابؤبنتلاوزيمرتلاوزومرلانعثحبلاىلعرثؤت—لماكلابةموعدملاتاغللا
.)ةغللاكلتب
اهيلعةمالععضومتيتلاتاملكلالاسرإمتيامدنع.)الوكاكوكوأنياتشنيأتربلأ،لاثملاليبسىلع(مالعألاءامسأعميساسألكشبةدياحملاةغللامدختسُت
فالخبةغرافلئاسرلاةذفانتناكاذإ.لئاسرلاةذفانيفاًيلاحةدوجوملاىرخألاتاملكللتاغللادعاوقلاًقفواهقطنمتيس،لئاسرلاةذفانىلإةدياحماهنأىلع
.تاحفصلاةعومجملةغللادعاوقدادعإلاًقفوةدياحملاتاملكلاقطنمتيسهنإف،كلذ

b.قيبطتلخادمعدلانمةفلتخمتايوتسمىلعةئفلاهذهيفةدوجوملاتاغللايوتحت—ىرخألاتاغللاTD Snap.

ةحفصلاةكبشطوطخمجح8.13.4

اذهيفتاحفصلاةعومجمليضارتفالادادعإلازواجتيفبغرتتنكاذإ.تاحفصلاةعومجمبيوبتلاةمالعىلعدادعإلااذهليضارتفالاعضولانييعتمتي
ةعومجمةقباطمدادعإنييعتبمق،تاحفصلاةعومجميقابعمدادعإلااذهةاذاحمل.)ليغشتلافاقيإ(Offىلعةعومجملاةحفصةقباطمدادعإنييعتبمقف،ليثملا
.)ليغشت(Onىلعتاحفصلا

ةحفصلاةكبشطوطخمجحرييغت8.13.4.1

.ريرحتلارزددح.1
.)ةحفصلا(Pageبيوبتلاةمالعددح.2
Gridةئفلاددح.3 Size)ةكبشلاطوطخمجح(.
Matchنييعتبمق.4 Page Set Setting)تاحفصلاةعومجمةقباطمدادعإ(ىلإOff)ليغشتلافاقيإ(.
Gridددح.5 Size)ةكبشلاطوطخمجح(.
.صصخمةكبشطوطخمجحءاشنإلةدمعألاوفوفصلانمددعطبضبمقوألثمألاةكبشلاماجحأنمةنسحملاةكبشلاطوطخمجحددح.6

لثمألاةكبشلاماجحأضرعتس.تاحفصلاةعومجمللثمألاةكبشلاماجحأمادختسابةدشبىصوُي،لماكلابةصصخمةحفصءاشنإبموقتنكتملام
.ىرخألاةكبشلاطوطخماجحأهضرعتالامنيب،يريرسلاانقيرفهممصامكاًقبسمءولمملاةحفصلاىوتحم

.ربكأوأ3×3مجحبةكبشلاطوطخمجحرايتخاكيلعبجيهنإف،تاودألاطيرشوأ/ولئاسرلاطيرشضرعيفبغرتتنكاذإ
.تاحفصلاةعومجملةكبشلاطوطخشماه9.3.7مسقلارظنا،رارزألانيبتافاسملامجحرييغتل
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)ةلماشتسيل(ةكبشلاطوطخجذامنماجحأ8.2لودجلا

2×33×46×6

ةحفصلاةيفلخنول8.13.5
اذهيفتاحفصلاةعومجمليضارتفالادادعإلازواجتيفبغرتتنكاذإ.تاحفصلاةعومجمبيوبتلاةمالعىلعدادعإلااذهليضارتفالاعضولانييعتمتي
ةعومجمةقباطمدادعإنييعتبمق،تاحفصلاةعومجميقابعمدادعإلااذهةاذاحمل.)ليغشتلافاقيإ(Offىلعةعومجملاةحفصةقباطمدادعإنييعتبمقف،ليثملا
.)ليغشت(Onىلعتاحفصلا

.فلتخمةيفلخنولاهلنوكينأيفبغرتيتلاةحفصلاىلإلقتنا.1

.ريرحتلارزددح.2
.)ةحفصلا(Pageبيوبتلاةمالعددح.3
.)طمنلا(Styleمسقددح.4
.)ليغشتلافاقيإ(Offىلإةحفصلاةيفلخنوللتاحفصلاةعومجمةقباطمدادعإنييعتبمق.5
.ةحفصلاةيفلخنولةمئاقحتفمتيس.)نوللا(Colorددح.6
.اًنولددح.7

.ةصصخملاناولألا8.17مسقلارظنا.ةصصخملاكناولأءاشنإكنكمي

لئاسرلاطيرشءافخإ/راهظإ8.13.6
اذهيفتاحفصلاةعومجمليضارتفالادادعإلازواجتيفبغرتتنكاذإ.تاحفصلاةعومجمبيوبتلاةمالعىلعدادعإلااذهليضارتفالاعضولانييعتمتي
ةعومجمةقباطمدادعإنييعتبمق،تاحفصلاةعومجميقابعمدادعإلااذهةاذاحمل.)ليغشتلافاقيإ(Offىلعةعومجملاةحفصةقباطمدادعإنييعتبمقف،ليثملا
.)ليغشت(Onىلعتاحفصلا

لئاسرلاطيرشةيؤرةيناكمإرييغت8.13.6.1

.ريرحتلارزددح.1
.)ةحفصلا(Pageبيوبتلاةمالعددح.2
.)تاليضفتلا(Preferencesةئفددح.3
Matchنييعتبمق.4 Page Set Setting)تاحفصلاةعومجمةقباطمدادعإ(ىلإOn)ليغشت(وأهيلإراشملادادعإلاةقباطملOff)لعجل)ليغشتلافاقيإ

.تاحفصلاةعومجمةيقبنعةحفصلاهذهىلعاًفلتخملئاسرلاطيرشةيؤرةيناكمإ

ةحفصلافذح8.13.7
.لبقتسملايفىرخأةرماهمادختساديرتالكنأنماًدكأتمتنكاذإالإةحفصفذحتال.ةمئادةيلمعفذحلانإ

.اهفذحيفبغرتيتلاةحفصلاىلإلقتنا.1

.ريرحتلارزددح.2
.)ةحفصلا(Pageبيوبتلاةمالعددح.3

.ةحفصلافذحراوحعبرمحتفمتيس.)فذح(Deleteددح.4
.ةحفصلافذحنودةحفصلاتادادعإىلإةدوعلل)ءاغلإ(Cancelددحوأ،مئادلكشبةحفصلافذحل)فذح(Deleteرزلاددح.5
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تاحفصلاريدصت/داريتسا8.13.8
.تاحفصلامزح12.3مسقلارظنا

حسملاتاعومجم8.14
نإ.اًيئوضةقطنملاكلتلخادةدوجوملارارزألاحسممتيهنإف،حسملاةعومجمديدحتبموقتامدنع.ةدحاوةدحوكحسملابموقترارزأىلعيوتحتةقطنمحسملاةعومجمدُعت
.ريثكبعرسأحسملالالخنملوصولاةقيرطمادختسالعجينأنكميحسملاتاعومجممادختسا

تارايخ13.13.7مسقلارظنا،تامولعملانمديزملل.ةعومجملحسملادادعإنيكمتعمةطشنحسملالالخنملوصولاةقيرطنوكتنأبجي،حسملاتاعومجممادختسال
.حسملا

اهريرحتوحسملاتاعومجمءاشنإ

.ريرحتلارزددح.1
.)ةحفصلا(Pageبيوبتلاةمالعددح.2

Scanةادألاددح.3 Groups)حسملاتاعومجم(.
.اًيئاقلتىلوألاحسملاةعومجمءاشنإمتي

نأنكمي.حسملاةعومجمىلإاهتفاضإلةحفصلاقطانم)بحساورقناوأ(قوفرقنامث،)مسر(Drawةادألاددح،حسملاةعومجمىلإقطانمةفاضإل.4
.ضعبلااهضعبسملىلإجاتحتالو،ةحفصلاىلعناكميأيفقطانملانوكت

.مسرلاةادأمادختسابحسملاةعومجمىلإةفاضإ8.19لكشلا

اتعومجماًمئادامهتاودألاطيرشولئاسرلاطيرشنأببسباذهو.يئوضحسمةعومجمىلإتاودألاطيرشوألئاسرلاطيرشةفاضإكيلعرذعتي
.اهبصاخلاحسملا

.ةعومجملانماهتلازإيفبغرتةقطنملكقوفرقنامث،)حسم(Eraseةادألاددح،حسملاةعومجمنمقطانمةلازإل.5

.ةحفصلاريرمتللفسألريرمتلاوىلعألريرمتلامهسألامدختسا

عضوملايفةفلتخميئوضحسمةعومجميفنوكيدقف،رزكيرحتبتمقاذإ.ةددحماًرارزأتسيلوةحفصلانمقطانماهنأىلعحسملاتاعومجمفيرعتمتي
.ديدجلا

.حسملالسلستبحسملاتاعومجمماقرأقلعتتال.لفسأىلإىلعأنمونيميلاىلإراسيلانممدقتلاحسملالسلستعبتي

.يدرفلكشبحسملاةعومجميفتسيلوةحفصلاىلعةدوجوملارارزأللحسملاءارجإمتيس
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.ةكبشلاطوطخمجحبةصاخحسملاتاعومجم

.ةيلفسلاىرسيلاةيوازلايفرزلاددح،ةديدجيئوضحسمةعومجمءاشنإل.6
.اهريرحتيفبغرتيتلاحسملاةعومجمنولقباطتيتلاةنولملاةرئادلاددح،حسملاتاعومجمنيبلقنتلل.7

Deleteددحمث،ةقباسلاةوطخلايفحضوموهامكحسملاةعومجمديدحتبًالوأمق،يئوضحسمةعومجمفذحل.8 Scan Group)ةعومجمفذح
.)حسملا

حسملاةعومجمتارايخ8.14.1

حسملاةعومجمنول

.مادختسالاعضويفسيلو،طقفريرحتلاطمنيفحسملاةعومجمناولأرهظت.ةيلاحلاحسملاةعومجملنولرايتخالنوللاةادأددح●

حسملاةعومجملةيتوصلاتاراشإلا
.)ةيتوصلاتاراشإلابثدحتلادادعإنيكمتمتاذإ(اًيئوضةعومجملاحسممتيامدنعةيتوصلاتاراشإلالقحىلإهلاخدإمتيذلاصنلاةءارقمتتس●

.ليجستلمع8.6.3.2مسقلارظناف،صصخمةيتوصتاراشإراسمليجستيفبغرتتنكاذإ●

ةعومجملايفءاقبلا
ليطعتدنع.اهسفنةعومجملالخادةلوهسبةددعتمتاديدحتءارجإنيمدختسمللكلذحيتي.ديدحتلاءارجإدعبحسملاةعومجميفحسملاءدبةداعإمتتس،نيكمتلادنع●

.ديدحتءارجإدعبةحفصلاىلعأيفحسملالسلستءدبةداعإمتتس،ةعومجملايفءاقبلا

لئاسرلاطيرشريرحت8.15
.لماكلابتاحفصلاةعومجمىلعلئاسرلاطيرشىلعتارييغتلاقبطنت

لئاسرلاطيرشيفاهمجحرييغتورصانعلالقن8.15.1

.ريرحتلارزددح.1
.همجحرييغتديرتيذلالئاسرلاطيرشيف)لئاسرلاةذفانوأرزلا(رصنعلاددح.2
.هيفبوغرملامجحلاىلإلوصوللبحسامث،رصنعلااياوزيفءاقرزلاطاقنلانمةطقنرارمتسالاعمددح،رصنعلامجحرييغتل.3

.لئاسرلاطيرشيفنيميلاىلإوأراسيلاىلإهبحسامث،رصنعلازكرمرارمتسالاعمددح،رصنعلاكيرحتل

.طقفةغرافلاايالخلايفربكأمجحللئاسرلاةذفانمجحرييغتنكمي

لئاسرلاطيرشيفرارزأةفاضإ8.15.2

.ريرحتلارزددح.1
.لئاسرلاطيرشيفةغرافةيلخددح.2

:تارايخةثالثكيدلف،لئاسرلاطيرشيفةغرافايالخكانهنكتملاذإ

.لئاسرلاطيرشيفاهمجحرييغتورصانعلالقن8.15.1مسقلارظنا.رغصألئاسرلاةذفانلعجا●
.لئاسرلاطيرشيفرارزألاةلازإ8.15.3مسقلارظنا.لئاسرلاطيرشيفرثكأوأاًدحاواًرزفذحا●
.ةكبشلاطوطخمجح9.2مسقلارظنا.ةكبشلاطوطخمجحةدايزبمق●
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.لئاسرلاطيرش6مسقلارظنا،لئاسرلاطيرشرارزأىلعفرعتلل.لئاسرلاطيرشىلإهتفاضإلةمئاقلانماًرزرتخا.3

لئاسرلاطيرشرزةمئاق8.20لكشلا

لئاسرلاطيرشيفرارزألاةلازإ8.15.3

.ريرحتلارزددح.1
.لئاسرلاطيرشيفاًرزدِّدح.2

.)فذح(Deleteددح.3

.لئاسرلاةذفانفذحنكميال

تاودألاطيرشريرحت8.16

Coreتاودأطيرش8.21لكشلا First،ةغرافةيلخو،ةيفخملارارزألاو،رارزألاىلعيوتحي،ريرحتلاطمنيفرهظي.
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.ريرحتلارزددح.1
.هريرحتلتاودألاطيرشيفرزيأددح.2

.تاودألاطيرشيفةغرافلاايالخلاىلإلوصوللوألماكلابتاودألاطيرشتايوتحمةيؤرلريرمتلاىلإجاتحتدق

.تاودألاطيرشيفةدوجوملارارزألابيترتةداعإلرارزألابحسامث،رارمتسالاعمرقنا.3

.تاودألاطيرشوةحفصلانيبرارزألابحسكيلعرذعتي

ةصصخملاناولألا8.17
TDيفناولأةمئاقيأنماهظفحواهريرحتوةصصخملاناولألاءاشنإكنكمي Snap.

.هنولرييغتيفبغرتيذلارصنعلاددح،ريرحتلاطمنيف.1

Pageبيوبتلاةمالعددح،تاحفصلاةعومجملالخرصانعلاىلعنوللاتارييغتقيبطتل Set)تاحفصلاةعومجم(.

.)طمنلا(Styleددح.2
.)خلإ،صنلا،ةيفلخلا،دودحلا(هريرحتيفبغرتيذلارصنعلانولددح.3

.نوللاريرحترزلاددح.4
.ظفحنودبفلخللةدوعلل)ءاغلإ(Cancelددح.ديدجلانوللاءاشنإظفحل)ظفح(Saveددح.5
.ناولألاةمئاقاهيفحتفتةرملكيفناولألاةمئاقنميولعلامسقلايفةظوفحملاةصصخملاناولألارفوتت.6

.)فذح(Deleteددحمثنوللاددح،ظوفحمصصخمنولفذحل
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تاحفصلاةعومجمتادادعإ9
تاحفصلاةعومجم9.1

تاحفصلاةعومجمرايتخا9.1.1

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
Username’sنمضفصلاددح.3 Page Set)مدختسملامساةحفصةعومجم(.
.ةمئاقلانمتاحفصلاةعومجمددح.4

ةديدجةحفصةعومجمءاشنإ9.1.2

يلحمفلموأدوجوممدختسملةحفصةعومجمخسنوأاًقبسمةتبثملانمةحفصةعومجمءاشنإ

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
Username’sنمضفصلاددح.3 Page Set)مدختسملامساةحفصةعومجم(.
Createددح.4 Page Set)ةحفصةعومجمءاشنإ(.

.تاحفصلاةعومجمديدحتراوحعبرمحتفمتيس

:ةحفصةعومجمرايتخا.5

اًقبسمةتبثملاتاحفصلاتاعومجمبيوبتةمالع
TDيفلعفلابةتبثملاواًقبسمةدعملاتاحفصلاتاعومجميههذه● Snapكزاهجىلع.

مدختسملاتاحفصتاعومجم
.)ةخسنءاشنإ(بلاقكاهمادختسالةدوجوملاتاحفصلاتاعومجمنمةدحاوةعومجمددح●

ةيلحملاتافلملا
.لصتمصارقأكرحموأيلحملاكزاهجىلعنزخملا)sps.(تاحفصلاةعومجمفلمداريتسابمق●

.ةديدجلاتاحفصلاةعومجمءاشنإل)يلاتلا(Nextددح.6
.ةديدجلاتاحفصلاةعومجملاًمسالخدأ.7
.ةديدجلاتاحفصلاةعومجمءاشنإنودتاحفصلاةعومجمتادادعإىلإةدوعلل)ءاغلإ(Cancelددح.تاحفصلاةعومجمءاشنإل)ءاشنإ(Createددح.8

myTobiiDynavoxنمتاحفصلاةعومجمليزنت

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
.ةيلاحلاتاحفصلاةعومجمددح.3
Downloadددح.4 Page Set)تاحفصلاةعومجمليزنت(.

.myTobiiDynavoxىلإلوخدلاليجستبكتبلاطممتتدق

.)ليزنت(Downloadددحمث،ةمئاقلانمتاحفصلاةعومجمددح.5
.)ظفح(Saveددحمث،تاحفصلاةعومجملاًمسالخدأ،ليزنتلالامتكادنع.6

فصولاريرحتوتاحفصلاةعومجمةيمستةداعإ9.1.3

.ريرحتلارزددح.1
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Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.

راوحعبرمحتفمتيس.اهتيمستةداعإيفبغرتيتلاتاحفصلاةعومجممسابناجب)ريرحت(Editرزلاددح،مدختسمللتاحفصلاتاعومجمةمئاقيف.3
.تاحفصلاةعومجمتامولعمريرحت

.)فصولا(Descriptionلقحلاوأ/و)مسالا(Nameلقحلايفدوجوملاصنلاررح.4
.ظفحنودبتاحفصلاتاعومجمةمئاقىلإةدوعلل)ءاغلإ(Cancelددح.كتارييغتظفحل)ظفح(Saveددح.5

تاحفصلاةعومجمفذح9.1.4

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.

.اهفذحيفبغرتيتلاتاحفصلاةعومجممسابناجب)فذح(Deleteرزلاددح،مدختسمللتاحفصلاتاعومجمةمئاقيف.3

.اًيلاحةطشنلاتاحفصلاةعومجمفذحكنكميال

.)فذح(Deleteرمحألارزلاددح.4
.فذحنودبتاحفصلاتاعومجمةمئاقىلإةدوعلل)ءاغلإ(Cancelددح.مئادلكشبتاحفصلاةعومجمةلازإل)فذح(Deleteددح.5

ةيسيئرلاةحفصلانييعت9.1.5

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
Homeددح.3 page)ةيسيئرلاةحفصلا(.
.ةمئاقلانمةحفصددح.4

Recentlyددحوأةنيعمةحفصىلعروثعلل)ثحبلا(Searchلقحيفبتكا Opened)اهترايزبتمقةحفصىلعروثعلل)اًثيدحةحوتفملا
.اًرخؤم
تاملكلا،ربكأوأ3×3ةكبشلاطوطخماجحأىلإةبسنلاب.لقنتلامعدت3×2ىلإ1×1نمةكبشلاطوطخماجحألاهبىصوُملاةيسيئرلاةحفصلانإ
.ةحرتقملاةيسيئرلاةحفصلايهةيساسألا

حيتافملاةحولةحفصنييعت9.1.6

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
Keyboardددح.3 page)حيتافملاةحولةحفص(.
.ةمئاقلانمةحفصددح.4

Recentlyددحوأةنيعمةحفصىلعروثعلل)ثحبلا(Searchلقحيفبتكا Opened)اهترايزبتمقةحفصىلعروثعلل)اًثيدحةحوتفملا
.اًرخؤم
.حيتافملاةحولتاحفصىلإثحبلاجئاتنقييضتىلعةدعاسملل"حيتافملاةحول"ثحبلاحلطصممدختسا

ةكبشلاطوطخمجح9.2
ةكبشلاطوطخمجحىلإاًيضارتفاتاحفصلاعيمجلوحتتس.مدختسملليضارتفالاةكبشلاطوطخمجحوهتاحفصلاةعومجمتادادعإيفددحملاةكبشلاطوطخمجحدُعي
.ةحفصلاتادادعإيفكلذفالخديدحتمتيملامتاحفصلاةعومجمتادادعإيفراتخملا

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
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Gridةئفلاددح.3 Size)ةكبشلاطوطخمجح(.
.صصخمةكبشطوطخمجحءاشنإلةدمعألاوفوفصلانماًددعددحوألثمألاةكبشلاماجحأةمئاقنمةكبشلاطوطخمجحددح.4

لثمألاةكبشلاماجحأضرعتس.تاحفصلاةعومجمللثمألاةكبشلاماجحأمادختسابةدشبىصوُي،لماكلابةصصخمةحفصءاشنإبموقتنكتملام
.ىرخألاةكبشلاطوطخماجحأهضرعتالامنيب،يريرسلاانقيرفهممصامكاًقبسمءولمملاةحفصلاىوتحم

.ربكأوأ3×3مجحبةكبشلاطوطخمجحرايتخاكيلعبجيهنإف،تاودألاطيرشوأ/ولئاسرلاطيرشضرعيفبغرتتنكاذإ
.تاحفصلاةعومجملةكبشلاطوطخشماه9.3.7مسقلارظنا،رارزألانيبتافاسملامجحرييغتل

)ةلماشتسيل(ةكبشلاطوطخجذامنماجحأ9.1لودجلا

2×33×46×6

تاحفصلاةعومجمطمن9.3
،ةديدجلاتاحفصلاكلذيفامب،تاحفصلاةعومجميفةدوجوملاتاحفصلاعيمجمدختستس.تاحفصلاةعومجمرهظمتاحفصلاةعومجمطمنيفةدوجوملاتادادعإلاددحت
.رزلاوأةحفصلاىوتسمىلعاًيودياهزواجتمتيملامهذهطمنلاتادادعإ

زمرللرعشلانولوةرشبلانولةجرد9.3.1
نولوةرشبلانولتاجردنمةعونتمةعومجممدختستيتلايهةيضارتفالاعونتلاتادادعإ.اًصاخشأروصتيتلازومرلايفمدختسملارعشلاناولأوةرشلانولتاجردّنيع
.زومرلاعيمجلتارايتخالاهذهمدختسُتف،ةددحمرعشنولوأةرشبنولةجردديدحتمتاماذإ.رعشلا

:يليامىلعقبطنتالزمرللرعشلانولوةرشبلانولةجردتادادعإ

).خلإ،ةيخيراتلاتايصخشلا،ريهاشملا(مهنيعباًصاخشأروصتيتلازومرلا●
TDيفاهليغشتمتييتلاBoardmakerةطشنأنمضةضورعملازومرلا● Snap.
.Snapنمقطنلايدقافلروصلازومرةعومجم●
.ةحاتمنوكتنلرعشلانولتادادعإف،ةيلاحلاةحفصلاتادادعإيفMETACOMزومرتمدختسااذإ

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
.)طمنلا(Styleةئفددح.3
"طمنلا"نمضنمرعشلانولوأةرشبلانولةجردرتخا.4
:ةيلاتلاتارايخلادحأددح.5

.زومرلاونانفلصألايفاهممصيتلازومرلاضرع—ةنيعمريغ●
.كزومريفناولألانمةعومجممادختسا—عونتم●
.زومرلاعيمجىلعقبطنيلاًصصخماًنولممص—ديدج●
.زومرلاعيمجىلعهقبطتلناولألامسقنماًنولرتخا—نوللا●
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رعشلانولوةرشبلانولةجردتادادعإىلعةلثمأ9.2لودجلا

طبضنود

عونتم

:رعشلانول

:ةرشبلانولةجرد

.زومرلاليدعت8.6.6مسقلارظنا.زومرلاررحممادختسابةيدرفلازومرلايفنوليأرييغتكنكمي

تاحفصلاةعومجمرزتايمستطخ9.3.2

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
.)طمنلا(Styleةئفددح.3
.)طمنلا(Styleنمض)طخلا(Fontددح.4
.اًطخددح.5

تاحفصلاةعومجمرزتايمستطخمجح9.3.3

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
.)طمنلا(Styleةئفددح.3
.)طمنلا(Styleنمض)طخلا(Fontددح.4
.طخللاًمجحددح.5

تاحفصلاةعومجمرزتايمستلقماغطخ9.3.4

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
.)طمنلا(Styleةئفددح.3
.)طمنلا(Styleنمض)قماغ(Boldددح.4
.)ليغشتلافاقيإ(Offوأ)ليغشت(Onىلعقماغنييعتبمق.5

تاحفصلاةعومجمرزطيطخت9.3.5

.ريرحتلارزددح.1
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Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
.)طمنلا(Styleةئفددح.3
Buttonددح.4 layout)رزلاطيطخت(نمضStyle)طمنلا(.
.ةمئاقلانماًطيطختددح.5

نيميلاىلعةروصلاوراسيلاىلعةيمستلااهالعأةروصلاولفسألايفةيمستلااهلفسأةروصلاوىلعألايفةيمستلا

طقفةروصلاطقفةيمستلاراسيلاىلعةروصلاونيميلاىلعةيمستلا

تاحفصلاةعومجمطابتراروصت9.3.6
.ىرخأتاحفصىلإلقتنتيتلارارزألارهظمنييعتبمق

تادلجملا—طابترالاروصتطمنلقنتلاتانوقيأ—طابترالاروصتطمنءيشال—طابترالاروصتطمن

.تاحفصلاةعومجمليضارتفالارزلاطمنةقباطمبمق—ءيشال●
)فلخللةدوعلاوأةحفصلاةرايزوأىرخأةحفصبطابترا(هلعفتامىلإريشتيتلارارزألاةيوازيفةريغصةنوقيأرهظت—لقنتلاتانوقيأ●
.)ةرايزلارارزأوأفلخللةدوعلارارزأسيلو،طقفتاطابترالارارزأىلعطمنلاقبطني(.تادلجملالثمطابترالارارزأليكشتمتي—تاطابتراللتادلجم●

تاحفصلاةعومجملةكبشلاطوطخشماه9.3.7
.رارزألانيبتاوجفلامجحنييعتبمق

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
.)طمنلا(Styleةئفددح.3
Gridددح.4 Margin Factor)نمض)ةكبشلاطوطخشماهلماعGrid Margin)ةكبشلاطوطخشماه(.
.ةكبشلاطوطخشماهلماعمجحرتخا.5

تاحفصلاةعومجملةيضارتفالاةيفلخلاناولأ9.3.8

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
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.)طمنلا(Styleةئفددح.3
:ددحملاةيفلخلانولرييغتلةيلاتلافوفصلانماًيأددح.4

.ةحفصلاةيفلخليضارتفالانوللا—ةحفصلاةيفلخ●
.تاودألاطيرشةيفلخليضارتفالانوللا—تاودألاطيرشةيفلخ●
.)لئاسرلاةذفانسيل(لئاسرلاطيرشةيفلخليضارتفالانوللا—لئاسرلاطيرشةيفلخ●

.ةصصخملاناولألا8.17مسقلارظنا.ةصصخملاكناولأءاشنإكنكمي

تاحفصلاةعومجملئاسرةذفانطخ9.3.9

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
.)طمنلا(Styleةئفددح.3
Messageنمض)طخلا(Fontددح.4 Window)لئاسرلاةذفان(.
.اًطخرتخا.5

تاحفصلاةعومجملئاسرةذفانيفطخلامجح9.3.10

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
.)طمنلا(Styleةئفددح.3
Fontددح.4 Size)نمض)طخلامجحMessage Window)لئاسرلاةذفان(.
.طخللاًمجحرتخا.5

تاحفصلاةعومجملئاسرةذفانيفصنلانول9.3.11

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
.)طمنلا(Styleةئفددح.3
Textددح.4 Color)نمض)صنلانولMessage Window)لئاسرلاةذفان(.
.صننولرتخا.5

.ةصصخملاناولألا8.17مسقلارظنا.ةصصخملاكناولأءاشنإكنكمي

تاحفصلاةعومجملئاسرةذفانةيفلخنول9.3.12

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
.)طمنلا(Styleةئفددح.3
Messageنمض)ةيفلخلا(Backgroundددح.4 Window)لئاسرلاةذفان(.
.اًنولرتخا.5

.ةصصخملاناولألا8.17مسقلارظنا.ةصصخملاكناولأءاشنإكنكمي
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تاحفصلاةعومجملئاسرةذفانمالكزييمتنول9.3.13

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
.)طمنلا(Styleةئفددح.3
Speechددح.4 highlight color)نمض)مالكلازييمتنولMessage Window)لئاسرلاةذفان(.
.اًنولرتخا.5

.ةصصخملاناولألا8.17مسقلارظنا.ةصصخملاكناولأءاشنإكنكمي

تاحفصلاةعومجملئاسرطيرشةيفلخنول9.3.14

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
.)طمنلا(Styleةئفددح.3
Messageددح.4 Bar background)نمض)لئاسرلاطيرشةيفلخMessage Window)لئاسرلاةذفان(.
.اًنولرتخا.5

.ةصصخملاناولألا8.17مسقلارظنا.ةصصخملاكناولأءاشنإكنكمي

تاحفصلاةعومجمتاليضفت9.4

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
.)تاليضفتلا(Preferencesددح.3
:ددحملادادعإلارييغتليليامماًيأددح.4

ةهجاولا
.يضارتفالكشبةحفصلكىلعلئاسرلاطيرشضرعمتي،نيكمتلادنع—ليغشتلاديقلئاسرلاطيرش●
.تاودألاطيرشليغشتفاقيإلوأةحفصلكلنميألاوأرسيألابناجلاىلعتاودألاطيرشضرعلرتخا—تاودألاطيرشعقوم●

تاودألاطيرشفوفص
.ةددحملاتاحفصلاةعومجميففوفصلاددععمتاودألاطيرشىلعةحاتملافوفصلاددعقباطتيس،نيكمتلادنع—:تاحفصلاةعومجمدادعإةقباطم●

بوغرملافوفصلاددعنييعتبمقودادعإلااذهليطعتبمق،تاحفصلاةعومجمةكبشطوطخمجحنعلصفنملكشبتاودألاطيرشيففوفصلاددعرييغتل
.اهيف

تاحفصلاةعومجملحسملاتاعومجم
●1. xxx،2. yyy،3. zzz—طيرشو،تاودألاطيرشو،ةحفصلاو،تاحفصلاةعومجملحسملاتاعومجملحسملاةيفيكبةصاخلارماوألانييعتبمق

.لئاسرلا
طيرشو،تاودألاطيرشو،ةحفصلاو،تاحفصلاةعومجملحسملاتاعومجملةعومجملايفءاقبلاوةيتوصلاتاراشإلاوحسملارمأتادادعإنييعتبمق
.لئاسرلا

ةيفيكتلارارزألا9.5
Tobiiةزهجأىلعمسقلااذهقبطني Dynavox I-13وI-16طقف.
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Tobiiةزهجأنميمامألاءزجلايفةدوجوملاةيفيكتلارارزألانإ Dynavox I-13وI-16هذهنمنيرزةجمربنكمي.يرصبلالعافتلاوأسمللالالخنمديدحتللةلباق

TDتاءارجإعم،وامهو،رارزألا SnapمادختسالالخيرصبلالعافتلامادختساباهديدحتمتاذإاهذيفنتمتيسيتلاTD Snap.

يفيكتلارزلليرصبلالعافتلاتاءارجإنييعت

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
Adaptiveددح.3 Buttons)ةيفيكتلارارزألا(.

.ةمئاقلانموأددح.4
Addددح.5 Action)ءارجإةفاضإ(.
.ًءارجإددح.6

.6و5نيتوطخلاررك،ةيفاضإتاءارجإةفاضإل

يفيكتلارزللسمللاتاءارجإنييعت

Tobiiقيبطتيفيفيكتلارزللسمللاكولسنييعتمت Dynavox Hardware Settings.راصتخالامادختسابةرشابمقيبطتلااذهليغشتكنكمي
TDلالخنموأبتكملاحطسىلعدوجوملا Snapهاندأحضوموهامك.

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
Adaptiveددح.3 Buttons)ةيفيكتلارارزألا(.
Setددح.4 actions for touch)قيبطتليغشتمتيس.)سمللتاءارجإلانييعتTobii Dynavox Hardware Settings.
Hardwareقيبطتيفةلدسنملامئاوقلامدختسا.5 Settingsسمللامادختساباهديدحتدنعةيفيكتلارارزأللتاءارجإلارايتخال.

تاحفصلاةعومجملوح9.6
.ىوتحملاروطمتادادعإوتاحفصلاةعومجمرادصإمقرمسقلااذهضرعي

تاحفصلاةعومجمىوتحمروطمتادادعإ9.6.1
.نيمدقتملاتاحفصلاةعومجميئشنملةصاخلاتادادعإلا

لثمألاةكبشلاماجحأنييعت9.6.1.1
.تاحفصلاةعومجمللثمألاةكبشلاماجحأةمئاقيفرهظتيتلاةكبشلاطوطخماجحأنييعتبمق

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
.)لوح(Aboutددح.3
Contentددح.4 developer settings)ىوتحملاروطمتادادعإ(.
Gridددح.5 Sizes)ةكبشلاطوطخماجحأ(.
Addددحونيميلاىلإريرمتلابمق،ةمئاقلاىلإةكبشلاطوطخمجحةفاضإل.6 New Size)لثمألاةكبشلامجحةفاضإراوحلاعبرمحتفمتيس.)ديدجمجحةفاضإ.
15ىلإلصيام(ديدجلالثمألاةكبشلامجحل)ةدمعألا(Columnsو)فوفصلا(Rowsددعرتخا.7 × .)ظفح(Saveددحمث،)15
مجحفذحديرتتنكاذإ.ةكبشلاطوطخمجحفذحريذحترهظيس.ةمئاقلايفةكبشلاطوطخمجحىلع)فذح(Deleteةنوقيأددح،لثمألاةكبشلامجحةلازإل.8

.فذحلانودريذحتلاقالغإل)ءاغلإ(Cancelددحفالإو.)فذح(Deleteددحف،ةكبشلاطوطخ

تاحفصلاةعومجمةغلدعاوق9.6.1.2
يتلاةغللايفةغللادعاوقدادعإمكحتي.تاحفصلاةعومجميفةدوجوملاتاحفصلاورارزأللةيضارتفالاةغللادعاوقنييعتىلعتاحفصلاةعومجمةغلدعاوقدادعإلمعي
.)ةغللاكلتبصاختوصنييعتمتاذإ(مالكلاتوصويئاقلتلاليوحتلاوفيرصتلاوتاملكلابؤبنتلاوزيمرتلاوزومرلانعثحبللاهمادختسامتيس
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ذختتس،تاحفصلاةعومجمةغلدعاوقنييعتبموقتامدنع.ةحفصلاىوتسمتادادعإوأتاحفصلاةعومجمىوتسمتادادعإنمةيضارتفالاةغللادعاوقدادعإرارزألاثرت
رييغتل.دادعإلاكلذليضارتفالاعضولايفتاحفصلاةعومجميفاهؤاشنإمتييتلاةديدجلارارزألاعضومتيسودادعإلاكلذتاحفصلاةعومجميفةدوجوملارارزألاعيمج
.رزلاةغلدعاوق8.11مسقلارظنا،ةنيعمرارزألةغللادعاوقرييغتل.ةحفصلاةغلدعاوق8.13.3مسقلارظنا،تاحفصلاةعومجميفةنيعمتاحفصلةغللادعاوق

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
.)لوح(Aboutددح.3
Contentددح.4 developer settings)ىوتحملاروطمتادادعإ(.
Languageددح.5 Rules)ةغللادعاوق(.
:ةمئاقلانمةغلددح.6

a.صاختوصنييعتمتاذإ(مالكلاتوصويئاقلتلاليوحتلاوفيرصتلاوتاملكلابؤبنتلاوزيمرتلاوزومرلانعثحبلاىلعرثؤت—لماكلابةموعدملاتاغللا
.)ةغللاكلتب

b.قيبطتلخادمعدلانمةفلتخمتايوتسمىلعةئفلاهذهيفةدوجوملاتاغللايوتحت—ىرخألاتاغللاTD Snap.
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ةعابطلا10
.PDFفلموأقروىلعرثكأوأةدحاوةحفصةعابطبمق

.ريرحتلارزددح.1
.)ةحفصلا(Pageبيوبتلاةمالعددح.2

Selectراوحعبرمحتفي.ةشاشلانمنميألابناجلاىلعريرحتلاتاودأطيرشيف)ةعابط(Printددح.3 Pages to Print)ةعابطللتاحفصديدحت(.

Printمسقلانمةعابطلاكلذككنكمي Pages)تاحفصةعابط(بيوبتلاةمالعىلعPage)ةحفصلا(.

.ةعابطلاراظتناةمئاقىلإاهتفاضإلةمئاقلانمةيفاضإلاتاحفصلاددح.يضارتفالاعضولابةعابطلاراظتناةمئاقىلإةيلاحلاةحفصلاةفاضإمتت.4
.ةحفصلامسابسحثحبلل)ثحبلا(Searchلقحلايفبتكا

Selectددح،ةعابطلاراظتناةمئاقىلإةيلاحلاثحبلاجئاتنيفتاحفصلاعيمجةفاضإل All)لكلاديدحت(.

Selectديدحتبتمقاذإ All)ديدحتءاغلإبتمقمث،)لكلاديدحتSelect All)ةعابطلاراظتناةمئاقنييعتةداعإمتتسهنإف،)لكلاديدحت.

.ةحفصلامسابناجبXددح،ةعابطلاراظتناةمئاقنمتاحفصلاةلازإل

.)يلاتلا(Nextددح،ةعابطلاراظتناةمئاقىلإاهيفبوغرملاتاحفصلاةفاضإمتتامدنع

.ةيلاحلاتادادعإلاسكعتلةحفصلاةنياعمثيدحتمتي.كبةصاخلاةعابطلاتارايخرتخا.5

.ةعوبطملا)تاحفصلا(ةحفصلاىلعلئاسرلاطيرشءافخإلدادعإلااذهليطعتبمق—لئاسرلاطيرش●
.ةعوبطملا)تاحفصلا(ةحفصلاىلعتاودألاطيرشءافخإلدادعإلااذهليطعتبمق—تاودألاطيرش●
.ةعوبطملا)تاحفصلا(ةحفصلاىلعةدوجوملاطابترالارارزأىلعطابترالارشؤمتانوقيأءافخإلدادعإلااذهليطعتبمق—طابترالاروصت●
تانايبلاعبتتنيكمتبجي:ةظحالم.ةعوبطملا)تاحفصلا(ةحفصلاىلعةيلاحلارزلاتامادختساددعراهظإلدادعإلااذهنيكمتبمق—رزلامادختسادادعأ●

.رزلاتامادختساددعةيؤرل
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.)ةعابط(Printددح،ةعابطلاتارايخرايتخانمءاهتنالادنع

.يضارتفالاةعباطلادادعإويساسألاماظنلابسحاذهراوحلاعبرمفلتخيس:ةظحالم.6
Moreنمضقرولامجحتارايخرفوتت.ةحفصلاهاجتاونوللادادعإو)PDFفلمىلإةعابطلاوأ(كتعباطرتخا settings)تادادعإلانمديزملا(.

.)ةعابط(Printددح،ةعباطلاتادادعإنيوكتنمءاهتنالادنع
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Googleدعاسم11
TDيفGoogleدعاسملماكتلضفبيكذدعاسمىلعلوصحلاايازمفشتكا Snap.ديزملاوةئيبلايفمكحتلاوهيفرتلاوتامولعملاىلإروفلاىلعلوصولاكنكمي
.جمانربلالالخنمةرشابم

TDنوكيالأبجي:مادختسالاعناوم SnapدعاسموGoogleتامولعملاليصوتلةديحولاةليسولا،مدختسملاىلإةبسنلاب،ةلصتاذةيكذةزهجأةيأو
.ةمهملا

TDمادختسازوجيال SnapدعاسموGoogleبجيو،ىرخأةمهمضارغألوأةايحللةمعادةزهجأاهتفصبةلصتاذتوصتاربكموأةيكذةزهجأيأو
.ىرخأبابسألوأةقاطلانادقفببسبيفيظولاللخلاتالاحيفاهيلعدامتعالامدع

Tobiiلمحتتال Dynavoxاللاثملاليبسىلع،كلذيفامب(ررضلاوأ/وةراسخلانعةيلوؤسميأنملصنتتومدختسميأكولسنعةيلوؤسميأ
TDمادختسابطبترملا)ةافولاوةيصخشلاةباصإلاوتاكلتمملافلت،رصخلا SnapدعاسموأGoogleجيزميأوأتوصلاتاربكموأةيكذلاةزهجألاوأ
.اهنم

Googleبناجبرخآزاهجيأمادختساةلاحيف Speakerعملصاوت،زاهجلاحتفىلعةدعاسملل.حوتفملصاوتزاهجكيدلنوكينأبجيهنإف،يجراخ
Tobiiىدلينفلامعدلا Dynavox.

Googleباسحليصوت11.1
TDيفGoogleباسحىلإلوخدلاليجستًالوأكيلعبجي،ةيكذلاةزهجألاوةيكذلاتاربكملاوGoogleدعاسممادختسال Snap.باسح13.11مسقلارظنا

Google.

Googleةزهجأدادعإ11.2
TDعماهمادختسالبقدادعإلالامكإلكتزهجأعمةقفرملاتاداشرإلاعبتا Snap.

Googleدعاسمةغلمعد11.3
TDمادختساباهبثدحتلامتييتلااهسفنتاغللابGoogleدعاسمدادعإبموقتنأمهملانم Snap.

GoogleلثمهسفنباسحلابطبترموأاهسفنWi-Fiةكبشبلصتميحوللافتاهلاوألومحملاكزاهجنأنمدكأت،Googleدعاسمةغلرييغتلبق Nestوأ
Googleتوصربكم HomeدعاسمنيكمتمترخآزاهجيأوأGoogleهيلع.

:Googleدعاسمةغلرييغتل
Googleقيبطتلاحتفا،لومحملاكزاهجىلع.1 HomeدعاسموأGoogle.
Assistant>)كباسح(accountددح،نميألايولعلاءزجلايف.2 settings)دعاسملاتادادعإ(.
.)تاغللا(Languages>)دعاسملا(Assistantدِّدح.3
.ةيلاحلاكتغلددح.4
.ةديدجةغلرتخا.5

:كبصاخلادعاسملاىلإةيناثةغلةفاضإل
Googleقيبطتلاحتفا،لومحملاكزاهجىلع.1 HomeدعاسموأGoogle.
Assistant>)كباسح(accountددح،نميألايولعلاءزجلايف.2 settings)دعاسملاتادادعإ(.
Add>)تاغللا(Languages>)دعاسملا(Assistantدِّدح.3 a language)ةغلةفاضإ(.
.ىرخأةغلرتخا.4

.هسفنمالكلابنيتغللانماًجيزمسيلنكلو،نيتغللانميأبGoogleدعاسمىلإثدحتلاكنكمي
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Googleدعاسمىلإثدحتلا11.4
Coreيفةيلاحلاتاحفصلاةعومجملتامولعملاةحوليفتاحفصلاهذهدجوت.*كبصاخلاGoogleدعاسمتاحفصبءدبلاىلعكعجشننحن Firstليزنتكنكميوأ
ىلعروثعللGoogleدعاسممادختسالرارزألاىلعGoogleدعاسمتاحفصيوتحت.mytobiidynavox.com/PagesetCentralنماهداريتساوتاحفصلا
ىلإثدحتلاوGoogleدعاسمتاحفصبةلصفمةدعاسمىلعلوصحلل.ديزملاولزنملايفمكحتلاتاودأوةيفتاهلاتاملاكملاءارجإوباعلألاوىقيسوملاليغشتوتامولعملا
TDلالخنمGoogleدعاسم Snap،ءدبلاليلدرظناUsing Google Assistant with Snap Core First)دعاسممادختساGoogleعمSnap Core

First(.

.تاغللاوعقاوملاعيمجبةحاتمريغGoogleدعاسمتاحفصوGoogleدعاسم*

.يليامعجار،كبةصاخلاGoogleدعاسمرارزأءاشنإل

TDيفGoogleباسحىلإلوخدلاليجستبموقتنأوتنرتنإلابلاصتاكيدلنوكينأبجي،Googleدعاسممادختسال SnapدعاسميأوGoogle
.اهمادختسالططختيتلاةزهجألابلصتم

تانوقيألانعثحبا.همدختستيذلازاهجلابةصاخلاتاميلعتلاعابتانمدكأت.ًاليلقةفلتخمقرطبGoogleدعاسمرماوألاسرإبموقتس،كبةصاخلاةزهجألاىلعًءانب
.كيلعقبطنتيتلاتاوطخلاىلعروثعللةيلاتلا

.ةيفاضإةزهجأنودب،طقفGoogleدعاسمباسح

Google Nest MiniتوصربكموأGoogleرخآ.

GoogleتوصربكمىلإاًقبسمجمربمGoogleدعاسمرمألسريرزءاشنإ
.ةرمنمرثكأهمادختسامتيسيذلاوGoogleدعاسمرماوأللضفألاوهرايخلااذه

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2

.Googleدعاسمىلإهلاسرإديرتيذلارمألابتكا،ةلاسرلالقحيف.3

.رمألاوألاؤسلابةعوبتم"،Googleاًنسح"ـبةلاسرلاأدبتنأبجي

Speakءارجإلاددح،تاءارجإلامسقيف.4 or Insert Message)ةلاسرجاردإوأثدحت(.
Alwaysددح.5 Speak)اًمئادثدحتلا(.

عضويف"،Googleاًنسح"ةلاسرلاىلعطقفيوتحيرزءاشنإلهالعأةروكذملاتاوطخلاهذهعبتا،ةرشابمةديرفGoogleدعاسمرماوألاسرإل
.رمألالاسرإللئاسرلاةذفانيفثدحتمث،Googleاًنسحرزلاددحو،لئاسرلاةذفانيفGoogleدعاسمرمأءاشنإبمق،مادختسالا

كزاهجىلعGoogleدعاسمىلإرزلاةلاسرصنلسريرزءاشنإ
.ةرمنمرثكأهمادختسامتيسيذلاوGoogleدعاسمرماوأللضفألاوهرايخلااذه

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2

.Googleدعاسمىلإهلاسرإديرتيذلارمألاوألاؤسلابتكا،ةلاسرلالقحيف.3

.رمألاوألاؤسلالبق"،Googleاًنسح"بتكتال
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Addددح.4 Action)ءارجإةفاضإ(.
Environmentalمسقىلإلفسألريرمتلابمق.5 Control)ددحو)يئيبلامكحتلاSend Google Assistant Command)دعاسمرمألاسرإ

Google(.
Sendددح.6 button message text to Google Assistant)دعاسمىلإرزةلاسرصنلاسرإGoogle(.

كزاهجىلعGoogleدعاسمىلإلئاسرلاةذفانصنلسريرزءاشنإ
.GoogleدعاسمىلإاهلاسرإمثلئاسرلاةذفانيفةديرفلاGoogleدعاسمرماوأءاشنإبمدختسمللرارزألانمعونلااذهحمسيس

.ريرحتلارزددح.1
.اًرزددح.2
Addددح.3 Action)ءارجإةفاضإ(.
Environmentalمسقىلإلفسألريرمتلابمق.4 Control)ددحو)يئيبلامكحتلاSend Google Assistant Command)دعاسمرمألاسرإ

Google(.
Sendددح.5 Message Window text to Google Assistant)دعاسمىلإلئاسرلاةذفانصنلاسرإGoogle(.

حابصملاليغشتب"حابصملاليغشتبمق،Googleاًنسح"ليغشتبرمألامقيمل،لاثملاليبسىلع.ةفلتخمةغايصبرجف،اهتعقوتيتلاةجيتنلاىلعلصحتملاذإ
قيبطتيفةرسألاةفرغيفهدادعإمتهنألريغصلاحابصملاليغشتب"ةرسألاةفرغحابصمليغشتبمق،Googleاًنسح"رمألاماق،كلذنمًالدب.يكذلا

Google Home.
TDعمGoogleدعاسممادختساةيفيكلوحراكفألانمديزملل Snap،ءدبلاليلدرظناUsing Google Assistant with Snap Core First
SnapعمGoogleدعاسممادختسا( Core First(.
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ظفحلاوةكراشملا12
TDمدقي Snapربعتاحفصلاةعومجمقاستاىلعظافحلايفبغرتتنكءاوس.تاحفصلاوتاحفصلاتاعومجمونيمدختسملاظفحوةكراشملةمئالملاقرطلانمديدعلا
.كلذكلريفوتبانمقدقف،قيدصىلإةديدجلاتاحفصلاضعبلاسرإوأةزهجألاعيمج

صارقأكرحمىلعهتكراشموأيلحملاكزاهجىلعفلملانيزختدنعهمدختسا-)تاحفصلاةمزحو،تاحفصلاةعومجمو،مدختسملا(اًيلحمداريتسالا/ريدصتلا●
USBباسحمهيدلسيلنيذلاصاخشألاعموأmyTobiiDynavox.

يمدختسمعمتاحفصلامزحوتاحفصلاتاعومجمكراش—)تاحفصلاةمزحو،تاحفصلاةعومجم(*myTobiiDynavoxلالخنمداريتسالا/ريدصتلا●
myTobiiDynavoxباسحىلعصاخلكشباهيلإلوصولابعتمتلاوتافلملانيزختكنكمي.نيرخآلاmyTobiiDynavoxكبصاخلا.

ظفتحت.نيددحملاmyTobiiDynavoxيمدختسمعموكتزهجأربعتاحفصلاةعومجمىلعةيراجلاتارييغتلاكراش—)تاحفصلاةعومجم(*ةنمازملا●
تاحفصلاةعومجمىلعاهؤارجإمتيتلاتارييغتلاةكراشممتتثيح،ةباحسلايفتاحفصلاةعومجمنمثدحمرادصإبةنمازملالالخنمتاحفصلاةعومجم
.هذهتاحفصلاةعومجملةنمازتملاتاباسحلا/ةزهجألالكربعدمتعمباسح/زاهجيأىلع

.تنرتنإلاباًطشنًالاصتاهذهةكراشملاقرطبلطتت*

هيوتحتام—ظفحلاوةكراشمللتافلملاعاونأ12.1لودجلا

ةعومجمتاليضفتةحفصلاتاليضفتتاحفصلافلملاعون
تاحفصلا

ماظنلاتاليضفتمدختسملاتاليضفت

المعنمعنمعنمعنمدختسملا

الالمعنمعنمعنتاحفصلاةعومجم

الالالمعن)ةددحملاتاحفصلا(معنتاحفصلاةمزح

نومدختسملا12.1
ىلعو.تاوصأىلعمدختسملليطايتحالاخسنلاتافلميوتحتال.مدختسملاكلذبةنرتقملاتادادعإلاوتاحفصلاتاعومجمىلعمدختسمليطايتحالاخسنلاتافلميوتحت
.)تنرتنإلابلاصتالامزلي(زاهجلاىلعاًحاتمنكيملاذإاًيئاقلتددحملاتوصلاليزنتمتيسوتوصلاتادادعإبظافتحالامتي،كلذنممغرلا

اًيطايتحامدختسمخسن12.1.1
.اًيطايتحامدختسمخسن13.3مسقلارظنا

مدختسمةداعتسا12.1.2
.مدختسمةداعتسا13.4مسقلارظنا

تاحفصلاتاعومجم12.2
.مدختسملاىوتسمىلعتادادعإوأمدختسملانعتامولعميأىلعيوتحيالهنإو.كلتتاحفصلاةعومجمبةطبترملاتاحفصلاعيمجىلعتاحفصلاةعومجمفلميوتحي

ةحفصةعومجمداريتسا12.2.1

myTobiiDynavoxنم

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
.ةيلاحلاتاحفصلاةعومجمددح.3
Downloadددح.4 Page Set)تاحفصلاةعومجمليزنت(.

.myTobiiDynavoxىلإلوخدلاليجستبكتبلاطممتتدق

.)ليزنت(Downloadددحمث،ةمئاقلانمتاحفصلاةعومجمددح.5
.)ظفح(Saveددحمث،تاحفصلاةعومجملاًمسالخدأ،ليزنتلالامتكادنع.6
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يلحمفلمنم

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
.ةيلاحلاتاحفصلاةعومجمددح.3
Createددح.4 Page Set)ةحفصةعومجمءاشنإ(.
Localبيوبتلاةمالعددح.5 Files)ةيلحملاتافلملا(.
.)ضارعتسا(Browseددح.6
.)حتف(Openددحمث،هددحو،sps.فلملاىلإلقتنا.7
.)يلاتلا(Nextددح.8
.)ءاشنإ(Createددحمث،تاحفصلاةعومجملاًديرفاًمسالخدأ.9

تاحفصلاةعومجمنمةخسنظفح12.2.2

myTobiiDynavoxىلعتاحفصلاةعومجمظفح12.2.2.1
MyيفmyTobiiDynavox.comىلعmyTobiiDynavoxىلعةظوفحملاتاحفصلاةعومجمتافلمىلعروثعلانكمي Stuff > Snap > Pagesets)يئايشأ
<Snap<تاحفصلاتاعومجم(

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
.ةيلاحلاتاحفصلاةعومجمددح.3

.اهظفحيفبغرتيتلاتاحفصلاةعومجمبناجب)ظفح(Saveةنوقيألاددح.4
Saveددح.5 a copy to myTobiiDynavox)ىلعةخسنظفحmyTobiiDynavox(.

.myTobiiDynavoxىلإلوخدلاليجستبكتبلاطممتتدق

.)ظفح(Saveددحمث،)اًيرايتخا(اًفصووتاحفصلاةعومجملاًديرفاًمسالخدأ.6
.)مت(Doneددح،لامكإلادنع.ظفحلامدقتةلاحلاطيرشضرعي.7

اًيلحمتاحفصلاةعومجمظفح12.2.2.2

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.
.ةيلاحلاتاحفصلاةعومجمددح.3

.اهظفحيفبغرتيتلاتاحفصلاةعومجمبناجب)ظفح(Saveةنوقيألاددح.4
Saveددح.5 a copy to a local file)يلحمفلميفةخسنظفح(.
.)يلاتلا(Nextددحمث،)اًيرايتخا(اًفصووتاحفصلاةعومجملاًديرفاًمسالخدأ.6
.)ظفح(Saveددحمث،تاحفصلاةعومجمفلمظفحيفبغرتثيحليلدلاىلإلقتنا.)ضارعتسا(Browseددح.7
.)ظفح(Saveددح.8
.)مت(Doneددح،لامكإلادنع.ظفحلامدقتةلاحلاطيرشضرعي.9

)myTobiiDynavoxلالخنم(تاحفصلاةعومجمنمةخسنةكراشم12.2.3

.ريرحتلارزددح.1
Pageبيوبتلاةمالعددح.2 Set)تاحفصلاةعومجم(.

Shareةنوقيألاددح.3 Page Set)اهتكراشميفبغرتيتلاتاحفصلاةعومجمبناجبةدوجوملا)تاحفصلاةعومجمةكراشم.
Shareددح.4 a copy)ةخسنةكراشم(.
.)يلاتلا(Nextددحمث،)اًيرايتخا(اًفصووتاحفصلاةعومجملاًديرفاًمسالخدأ.5
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ةمئاقىلإهتفاضإل+ددحمث،تاحفصلاةعومجمهيلإلسرتيذلاصخشلابصاخلاينورتكلإلاديربلاباسحوأmyTobiiDynavoxمدختسممسالخدأ.6
.)ةكراشم(Shareددح،نيملتسملاعيمجةفاضإبموقتامدنع.نييفاضإنيملتسمةفاضإلةيلمعلاهذهررك.نيملتسملا

.)مت(Doneددح،لامكإلادنع.ةكراشملامدقتةلاحلاطيرشضرعي.7

ظفح12.2.2.2مسقلارظناف،)خلإ،ينورتكلإديرب،USBصارقأكرحمربعةكراشملل(اًيلحمتاحفصلاةعومجمنمةخسنظفحيفبغرتتنكاذإ
.اًيلحمتاحفصلاةعومجم

تاحفصلاةعومجمةنمازم12.2.4
طغضتامدنع.ةباحسلايفكتحفصةعومجمنماًثدحماًرادصإةنمازملانزخت.ةزهجأةدعربعتاحفصلاةعومجمنمهسفنرادصإلاىلعظافحللةلهسةقيرطةنمازملانإ
.*ىرخألا)ةنمازتملا(ةزهجألاىلعاهؤارجإمتتارييغتةيأاًضيأىقلتتويلحملاكزاهجىلعتاحفصلاةعومجمىلعاهتيرجأيتلاتارييغتلالسرتكنإف،ةنمازملارزىلع
.اًعيمجاهيلعتاحفصلاةعومجمنمهسفنرادصإلانوكي،ةزهجألالكةنمازممتتامدنع

اهلقنتسةيلحمتارييغتكيدلنوكتامدنعوأاًحاتمتاحفصلاةعومجمنمثدحأرادصإكانهنوكيامدنعفرعتنأةيناكمإىلعألامكحتلاطيرشيف"ةنمازملا"رزكلحيتي
.ةباحسلاىلإ

رخآنإف،ةزهجأةدعنمهسفنتقولايفاهسفنةحفصلايفتارييغتلاءارجإمتاذإ.اهسفنةنمازملايفةحفصلاسفنىلإةددعتمةزهجأنمتارييغتلاجمدةنمازملامعدتال*
اهريرحتبنوموقييتلاتاحفصلابقلعتياميفلصاوتلاةنمازتمةحفصةعومجمريرحتيفنيكراشملاصاخشألاىلعبجي.ةحفصلانمهرادصإبتكيسةنمازملابموقيزاهج
.تقولاسفنيفةحفصلاسفنىلإتارييغتلاةنمازمبنجتلرركتملكشباهتنمازمو

ةقيرط13.13مسقلارظنا.ةنمازتملاةزهجألا/نيمدختسملاعيمجعمقباطتينأبجيلقنتلاعوندادعإنإف،نيمدختسموأةزهجأةدعربعةنمازملادنع
.لوصولا

myTobiiDynavoxىلإتاحفصلاةعومجمةنمازم12.2.4.1
ماظنكاذهمادختساكنكمي.myTobiiDynavoxمداخىلعةنزخمتاحفصلاةعومجمنمةخسنكيدلنوكتس،myTobiiDynavoxىلإةحفصةعومجمةنمازمدنع
TDليغشتبموقتىرخأةزهجأكيدلناكاذإو،تاحفصلاةعومجمللهسوعيرسيطايتحاخسن Snap،اًضيأةزهجألاهذهىلعتاحفصلاةعومجمةنمازمكنكميهنإف.

ةنمازمللتاحفصلاةعومجمدادعإ

.myTobiiDynavoxـبنيصاخلارورملاةملكومدختسملامسالاخدإببلاُطتدق.ىلعألامكحتلاطيرشيف)ةنمازم(Syncرزلاددح.1
.)ةنمازم(Syncددح.2
.myTobiiDynavoxىلعكباسحعمنآلاتاحفصلاةعومجمةنمازمتمت!ءيشلكاذه.3

.ةباحسلاىلإتارييغتلاكلتلاسرإلىلعألامكحتلاطيرشيفةنمازمرزلاديدحتكيلعبجيهنإف،تاحفصلاةعومجمريرحتباهيفموقتةرملكيف

ةيفاضإةزهجأىلعتاحفصلاةعومجمةنمازم
.زاهجلكىلعةيلاتلاتاوطخلاعابتاقيرطنعةيفاضإلاةزهجألاةنمازمكنكميهنإف،كتزهجأدحأىلعةنمازملللعفلابتاحفصلاةعومجمدادعإمتاذإ

.myTobiiDynavoxـبنيصاخلارورملاةملكومدختسملامسالاخدإببلاُطتدق.ىلعألامكحتلاطيرشيف)ةنمازم(Syncرزلاددح.1

Downloadةنوقيأددح.2 Page Set)تاحفصلاةعومجمليزنت(.
.)ليزنت(Downloadددحمث،اهتنمازمواهليزنتديرتيتلاتاحفصلاةعومجمددح.3
.)مت(Doneددح،ليزنتلالامتكادنع.4

.ةطشنلاتاحفصلاةعومجمنوكتلاًيئاقلتةنمازتملاتاحفصلاةعومجمدادعإمتي

لعجوةباحسلاىلإتارييغتلاكلتلاسرإلىلعألامكحتلاطيرشيفةنمازمرزلاديدحتكيلعبجي،تاحفصلاةعومجمريرحتباهيفموقتةرملكيف
مث،تاحفصلاةعومجمىلعتارييغتلابموقتنألبقةنمازملاءارجإلضفألانم.ةنمازمللىرخألاةزهجأللةحاتمةثدحملاتاحفصلاةعومجم
.ريرحتلانمءاهتنالادرجمبىرخأةرمةنمازملا

كبةصاخلاتاحفصلاةعومجمعمةنمازمللامصخشةوعد12.2.4.2
زاهجلاىلعتاحفصلاةعومجمىلعتارييغتءارجإمهنكميهنإف،كبةصاخلاتاحفصلاةعومجمعمةنمازملابنورخآلاmyTobiiDynavoxومدختسمموقيامدنع
تارييغتلابموقتامدنع،لثملابو.مهبةصاخلاتارييغتلاىقلتتسكنإف،كزاهجىلعةنمازملاباهيفموقتيتلاةيلاتلاةرملايفو.ةباحسلاىلعتارييغتلاكلتةنمازمو)ةزهجألا(
.كبةصاخلاتاحفصلاةعومجمعمةنمازملابمهلتحمسنيذلانيرخآلانيمدختسمللةحاتمتارييغتلاهذهنوكتسف،ةنمازملامثتاحفصلاةعومجمىلع
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لادبتسابةنمازملاىرجأيذلاريخألامدختسملاموقيس،ةلاحلاهذهيف.هسفنتقولايفاهسفنةحفصلاريرحتباوماقنيمدختسمةدعنمتارييغتلاجمدبمايقلاةنمازمللنكميال
نوموقينيذلانيرخآلانيمدختسملاعملصاوتلاواهدعبوتاحفصلاةعومجمىلعتارييغتلابمايقلالبقروفلاىلعةنمازملابموقتنأكيلعبجي.هبصاخلارادصإلابةحفصلا
.تقولاسفنيفاهسفنةحفصلاريرحتبنجتلتاحفصلاةعومجمعمةنمازملاب

.كبةصاخلاتاحفصلاةعومجمىلعةبسانملاتارييغتلابمايقللمهبقثتنيذلاصاخشألاعمطقفةنمازملاكيلعبجي

ةعومجملعجوةباحسلاىلإتارييغتلاكلتلاسرإلىلعألامكحتلاطيرشيفةنمازمرزلاديدحتكيلعبجي،تاحفصلاةعومجمريرحتباهيفموقتةرملكيف
.ةنمازمللنيمدختسملاوأىرخألاةزهجأللةحاتمةثدحملاتاحفصلا

.ريرحتلانمءاهتنالادرجمبىرخأةرمةنمازملامث،تاحفصلاةعومجمىلعتارييغتلابموقتنألبقةنمازملاءارجإلضفألانم

.myTobiiDynavoxـبنيصاخلارورملاةملكومدختسملامسالاخدإببلاُطتدق.ىلعألامكحتلاطيرشيف)ةنمازم(Syncرزلاددح.1

Shareةنوقيأددح.2 Page Set)تاحفصلاةعومجمةكراشم(.
.نيملتسملاةمئاقىلإهتفاضإل+ددحمث،تاحفصلاةعومجمهكراشتيذلاصخشلابصاخلاينورتكلإلاديربلاناونعوأmyTobiiDynavoxمدختسممسالخدأ.3

.)ةكراشم(Shareددح،نيملتسملاعيمجةفاضإبموقتامدنع.نييفاضإنيملتسمةفاضإلةيلمعلاهذهررك
TDقيبطتيفوينورتكلإلاديربلاربعةكراشملاتاهيبنت)نوملتسملا(ملتسملاىقلتيس.)مت(Doneددح،ةكراشملاةيلمعلامتكادنع.4 Snap.

.ةنمازملاةنوقيأديدحتقيرطنعتقويأيفتاهيبنتلانمققحتلاكنكمي.ةوعدلالاسرإدعبرهظتلةعاسىلإلصيامةنمازملاتاهيبنتقرغتستدق

ةنمازملاتانوذألاطبإ12.2.4.2.1

.تقويأيف)اهكلتمتيتلا(ةنمازتملاتاحفصلاتاعومجمنمنيمدختسملاةلازإكنكمي

.ىلعألامكحتلاطيرشيف)ةنمازم(Syncرزلاددح.1

Shareةنوقيأددح.2 Page Set)تاحفصلاةعومجمةكراشم(.
ددحمث،ينورتكلإلاديربلاناونع/مسالابناجبXددح،مدختسمةلازإل.قرزألاعبرملايفةيلاحلاتاحفصلاةعومجملةنمازملانذإمهيدلنيذلانيمدختسملادرسمتي.3

Update)ثيدحت(.
.)مت(Doneددح.4

نيرخآللةكولمملاتاحفصلاتاعومجمعمةنمازملا12.2.4.3

ةوعدلالوبقلةيلاتلاتاوطخلاعبتا.هيبنتلاةنوقيأىلعألامكحتلاطيرشيفةنمازملاةنوقيأضرعتس،كعمةنمازمللةحفصةعومجمةكراشمبامصخشموقيامدنع
.اهضفروأ

.ةوعدلالاسرإدعبرهظتلةعاسىلإلصيامةنمازملاتاهيبنتقرغتستدق

ةنمازملاةوعدلوبق

.ىلعألامكحتلاطيرشيف)ةنمازم(Syncرزلاددح.1

Downloadةنوقيأددح.2 Page Set)تاحفصلاةعومجمليزنت(.
Browseددح.3 Page Sets available on your myTobiiDynavox account)باسحىلعةحاتملاتاحفصلاتاعومجمضارعتسا

myTobiiDynavoxكبصاخلا(.
.)ليزنت(Downloadددحمث،اهتنمازمواهليزنتديرتيتلاتاحفصلاةعومجمددح.4
.)مت(Doneددح،ليزنتلالامتكادنع.5

ةنمازملاةوعدضفر

.ىلعألامكحتلاطيرشيف)ةنمازم(Syncرزلاددح.1
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Downloadةنوقيأددح.2 Page Set)تاحفصلاةعومجمليزنت(.
Browseددح.3 Page Sets available on your myTobiiDynavox account)باسحىلعةحاتملاتاحفصلاتاعومجمضارعتسا

myTobiiDynavoxكبصاخلا(.

.)فذح(Deleteةنوقيأددحمث،اهضفريفبغرتيتلاتاحفصلاةعومجمددح.4
.)ضفر(Declineددح.5

اًقبسمظوفحملارادصإلاىلإةنمازتملاتاحفصلاةعومجمعاجرإ12.2.4.4
.اهنععجارتلاوأاهلهاجتديرتيتلاتاحفصلاةعومجمىلعتارييغتتيرجأدقتنكاذإةديفمةزيملاهذه.ةنمازتملاتاحفصلاةعومجمنمقباسرادصإىلإعوجرلاكنكمي

.ىلعألامكحتلاطيرشيف)ةنمازم(Syncرزلاددح.1
Savedددح.2 Versions)ةظوفحملاتارادصإلا(.
.)ةداعتسا(Restoreددحمث،اهتداعتسايفبغرتيتلاةمئاقلايفةنمازملاخيراتنعثحبا.3

ةنمازتملاتاحفصلاةعومجملادبتسا12.2.4.5
ماقامبريتلاتارييغتلانعرظنلافرصب(اًضيأةباحسلايفنزخملاتاحفصلاةعومجمرادصإوهتاحفصلاةعومجمنميلاحلارادصإلانأنامضللادبتسالامدختسا
.)اهتنمازمبنورخآلانومدختسملا

.ىلعألامكحتلاطيرشيف)ةنمازم(Syncرزلاددح.1
.)ةمدقتمتادادعإ(Advancedددح.2
.)لادبتسا(Overwriteددح.3

طقفبحسلابةنمازم12.2.4.6
ةعومجميفتارييغتيألاسرإمتينلنكلو)ىرخألاةزهجألاىلعاهؤارجإمتيتلا(تاحفصلاةعومجمتارييغتىقلتتس،طقفبحسلاعضويفةنمازملابموقتامدنع
،طقفبحسلاعضوورورمزمردادعإل.رورمزمرمادختسابريرحتلاطمنىلإلوصولادييقتبجي،طقفبحسلاعضومادختسال.يلاحلازاهجلاىلعاهبمايقلامتتاحفصلا
.رورملازمر14.1.1مسقلارظنا

تاحفصلامزح12.3
تناكاذإ.طقفةددحملاتاحفصلاىلعتاحفصلامزحيوتحت.تاحفصةمزحك)كرايتخانمرثكأوأةدحاوةحفص(تاحفصلاةعومجملةيعرفةعومجمةكراشمكنكمي
.ءيشبتاطابترالاديفتنلف،ملتسملازاهجلاىلعةدوجومريغتاحفصلتاطابترااهبرارزأىلعيوتحتيتلاتاحفصلا

تاحفصلاةمزحريدصت12.3.1

myTobiiDynavoxىلإتاحفصلاةمزحريدصت12.3.1.1

.ريرحتلارزددح.1
.)ةحفصلا(Pageبيوبتلاةمالعددح.2
Import/Exportددح.3 Pages)تاحفصلاريدصت/داريتسا(.
Exportددح.4 Page Bundle)ةحفصلاةمزحريدصت(.
Toددح.5 myTobiiDynavox)ىلإmyTobiiDynavox(.
.قرزألاعبرملايفرهظتوةمئاقلايفرايتخاةمالعةددحملاتاحفصلاضرعت.تاحفصلاةمزحيفاهنيمضتيفبغرتيتلاتاحفصلاددح.6

عبرملايفةحفصلامسابناجبXددح،تاحفصلاةمزحنمىرخأةحفصيأوأاهتلازإل.اًيئاقلتتاحفصلاةمزحيفةيلاحلاةحفصلانيمضتمتي
.قرزألا

.تاحفصلاةمزحةيمستراوحعبرمحتفمتيس.)يلاتلا(Nextددح،تاحفصلاةمزحىلإاهيفبوغرملاتاحفصلاةفاضإبموقتنأدعب.7
.)فصولا(Descriptionلقحيفةدوجوملاتاحفصلل)اًيرايتخا(اًفصوو)مسالا(Nameلقحيفتاحفصلاةمزحلاًمسالخدأ.8
.myTobiiDynavoxىلعتاحفصلاةمزحظفحل)ريدصت(Exportددح.9
.)مت(Doneددح،ريدصتلالامتكادنع.10
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يلحمفلمىلإتاحفصلاةمزحريدصت12.3.1.2

.ريرحتلارزددح.1
.)ةحفصلا(Pageبيوبتلاةمالعددح.2
Import/Exportددح.3 Pages)تاحفصلاريدصت/داريتسا(.
Exportددح.4 Page Bundle)ةحفصلاةمزحريدصت(.
Toددح.5 a Local File)يلحمفلمىلإ(.
.قرزألاعبرملايفرهظتوةمئاقلايفرايتخاةمالعةددحملاتاحفصلاضرعت.تاحفصلاةمزحيفاهنيمضتيفبغرتيتلاتاحفصلاددح.6

عبرملايفةحفصلامسابناجبXددح،تاحفصلاةمزحنمىرخأةحفصيأوأاهتلازإل.اًيئاقلتتاحفصلاةمزحيفةيلاحلاةحفصلانيمضتمتي
.قرزألا

.تاحفصلاةمزحةيمستراوحعبرمحتفمتيس.)يلاتلا(Nextددح،تاحفصلاةمزحىلإاهيفبوغرملاتاحفصلاةفاضإبموقتنأدعب.7
.)فصولا(Descriptionلقحيفةدوجوملاتاحفصلل)اًيرايتخا(اًفصوو)مسالا(Nameلقحيفتاحفصلاةمزحلاًمسالخدأ.8
.)يلاتلا(Nextددح)طقفWindowsليغشتلاماظن(.9
.)ظفح(Saveددحمث،تاحفصلاةعومجمفلمظفحيفبغرتثيحليلدلاىلإلقتنا.)ضارعتسا(Browseددح)طقفWindowsليغشتلاماظن(.10
.)ريدصت(Exportددح.11
.)مت(Doneددح،ريدصتلالامتكادنع.12

)myTobiiDynavoxلالخنم(ةكراشمللتاحفصلاةمزحريدصت12.3.1.3

.ريرحتلارزددح.1
.)ةحفصلا(Pageبيوبتلاةمالعددح.2
Import/Exportددح.3 Pages)تاحفصلاريدصت/داريتسا(.
Exportددح.4 Page Bundle)ةحفصلاةمزحريدصت(.
Forددح.5 Sharing)ةكراشملل(.
.قرزألاعبرملايفرهظتوةمئاقلايفرايتخاةمالعةددحملاتاحفصلاضرعت.تاحفصلاةمزحيفاهنيمضتيفبغرتيتلاتاحفصلاددح.6

عبرملايفةحفصلامسابناجبXددح،تاحفصلاةمزحنمىرخأةحفصيأوأاهتلازإل.اًيئاقلتتاحفصلاةمزحيفةيلاحلاةحفصلانيمضتمتي
.قرزألا

.تاحفصلاةمزحةيمستراوحعبرمحتفمتيس.)يلاتلا(Nextددح،تاحفصلاةمزحىلإاهيفبوغرملاتاحفصلاةفاضإبموقتنأدعب.7
.)فصولا(Descriptionلقحيفةدوجوملاتاحفصلل)اًيرايتخا(اًفصوو)مسالا(Nameلقحيفتاحفصلاةمزحلاًمسالخدأ.8
.تاحفصلاةمزحةكراشمراوحعبرمحتفمتيس.)يلاتلا(Nextددح.9
ةمئاقىلإهتفاضإل+ددحمث،تاحفصلاةعومجمهيلإلسرتيذلاصخشلابصاخلاينورتكلإلاديربلاباسحوأmyTobiiDynavoxمدختسممسالخدأ.10

.)ةكراشم(Shareددح،نيملتسملاعيمجةفاضإبموقتامدنع.نييفاضإنيملتسمةفاضإلةيلمعلاهذهررك.نيملتسملا
.)مت(Doneددح،ريدصتلالامتكادنع.11

ةمزحريدصت12.3.1.2مسقلارظناف،)خلإ،USBصارقأكرحم،ينورتكلإلاديربلاربعةكراشملل(اًيلحمتاحفصةمزحظفحيفبغرتتنكاذإ
.يلحمفلمىلإتاحفصلا

تاحفصةمزحداريتسا12.3.2

myTobiiDynavoxنمتاحفصلاةمزحداريتسا12.3.2.1
مدختسمكعماهكراشيتلاتاحفصلاةمزحوأكبصاخلاmyTobiiDynavoxباسحىلعاهظفحبتمقتاحفصةمزحداريتسالرايخلااذهمدختسا

myTobiiDynavoxرخآ.

.ريرحتلارزددح.1
.)ةحفصلا(Pageبيوبتلاةمالعددح.2
Import/Exportددح.3 Pages)تاحفصلاريدصت/داريتسا(.
Importددح.4 Page Bundle)تاحفصلاةمزحداريتسا(.
fromددح.5 myTobiiDynavox)نمmyTobiiDynavox(.نمتاحفصلاةمزحديدحتراوحعبرمحتفيسmyTobiiDynavox.
.ةمئاقلانمتاحفصةمزحددح.6
.)يلاتلا(Nextددح،ةددحملاتاحفصلاةمزحليزنتل.7
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،لامتكالالبقتاحفصلاةمزحداريتسافاقيإل.)داريتسا(Importددح،تاحفصلاةمزحداريتساةعباتمل.تاحفصلاةمزحيفةنمضملاتاحفصلاةمئاقعجار.8
.)ءاغلإ(Cancelددح

لكددح.ةقباطتمتسيلاهنكلو،كزاهجىلعلعفلابةدوجومرثكأوأةدحاوةحفصىلعتاحفصلاةمزحيوتحتامدنعتاحفصلاتاضراعتثدحت

لكلحكيلعبجي.تاحفصلاةمزحنمةدروتسملاةحفصلاباهلادبتساوأةدوجوملاةحفصلاىلعءاقبلاامإرتخامث،ةحفصضراعتةنوقيأ
.تاحفصلاةمزحداريتساةعباتمنمنكمتتنألبقةقيرطلاهذهبتاحفصلاتاضراعت

يلحمفلمنمتاحفصلاةمزحداريتسا12.3.2.2

.ريرحتلارزددح.1
.)ةحفصلا(Pageبيوبتلاةمالعددح.2
Import/Exportددح.3 Pages)تاحفصلاريدصت/داريتسا(.
Importددح.4 Page Bundle)تاحفصلاةمزحداريتسا(.
fromددح.5 a local file)يلحمفلمنم(.
.)حتف(Openددحمث،هددحوهداريتسايفبغرتيذلا)spb.(تاحفصلاةمزحفلمىلإلقتنا.)ضارعتسا(Browseددح.6
.تاحفصلاةمزحةعجارمراوحعبرمحتفمتيس.)يلاتلا(Nextددح.7
،لامتكالالبقتاحفصلاةمزحداريتسافاقيإل.)داريتسا(Importددح،تاحفصلاةمزحداريتساةعباتمل.تاحفصلاةمزحيفةنمضملاتاحفصلاةمئاقعجار.8

.)ءاغلإ(Cancelددح

لكددح.ةقباطتمتسيلاهنكلو،كزاهجىلعلعفلابةدوجومرثكأوأةدحاوةحفصىلعتاحفصلاةمزحيوتحتامدنعتاحفصلاتاضراعتثدحت

لكلحكيلعبجي.تاحفصلاةمزحنمةدروتسملاةحفصلاباهلادبتساوأةدوجوملاةحفصلاىلعءاقبلاامإرتخامث،ةحفصضراعتةنوقيأ
.تاحفصلاةمزحداريتساةعباتمنمنكمتتنألبقةقيرطلاهذهبتاحفصلاتاضراعت

طابتراءاشنإوتاحفصلاةمزحداريتسا12.3.2.3
.طابتراءاشنإوداريتسامادختسابدحاوتقويفلكلاطابتراءاشنإوتاحفصةمزحداريتساكنكمي

.ةحفصلابطابترالاوداريتسالا8.9.6مسقلارظنا
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مدختسملاتادادعإ13
TDجمانربيفمدختسملاةبرجتصيصختىلعمدختسملاتادادعإدعاست Snap.ليمحتدنعاهقيبطتمتيهبةصاخةصصخمتادادعإىلعلوصحلامدختسملكلنكمي
.جمانربلايفمدختسملا

مدختسمرييغت13.1

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
.يلاحلامدختسملاددح.3
Chooseةمئاقنماًمدختسمددح.4 a User)مدختسمرايتخا(.

.اًيلاحطشنلامدختسملاوهرايتخالاةمالعلمحييذلامدختسملا

ديدجمدختسمءاشنإ13.2

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
Newددح.3 User)ديدجمدختسم(.
.ديدجمدختسمءاشنإءاغلإلXددح.ديدجمدختسمءاشنإلمدختسملادادعإجلاعميفةدوجوملاتاوطخلاعبتا.4

اًيطايتحامدختسمخسن13.3
myTobiiDynavoxىلإيطايتحالاخسنلا

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
.يلاحلامدختسملانيميىلإمهسلاددح.3

.هنمةيطايتحاةخسنلمعيفبغرتيذلامدختسملامسابناجب)يطايتحالاخسنلا(Backupرزلاددح.4
Backupددح.5 to myTobiiDynavox)ىلإيطايتحاخسنmyTobiiDynavox(.

.نآلاكلذبمايقلابكتبلاطممتتسف،كبصاخلاmyTobiiDynavoxباسحىلإاًيلاحلوخدلاليجستبمقتملاذإ

.)يلاتلا(Nextددحمث،مدختسملليطايتحالاخسنلافلملاًمسالخدأ.6

.فلملامسايفيطايتحالاخسنلاخيراتنيمضتديفملانمنوكيدق

.)مت(Doneددح.7
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ىلإلاقتناللبيولاضرعتسممدختسا.اًيوديmyTobiiDynavoxىلإيلحملامدختسملليطايتحالاخسنلاتافلملقناًضيأنكمي
myTobiiDynavox.comىلإلقتنامث،لوخدلاليجستوSnap > Backups (Snap<يطايتحالاخسنلاليمحت(ددحو)ةيطايتحالاخسنلا(.

يلحمفلمىلإيطايتحالاخسنلا

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
.يلاحلامدختسملانيميىلإمهسلاددح.3

.هنمةيطايتحاةخسنلمعيفبغرتيذلامدختسملامسابناجب)يطايتحالاخسنلا(Backupرزلاددح.4
Backددح.5 up to a local file)يلحمفلمىلإيطايتحالاخسنلا(.
.)ظفح(Saveرتخامث،يطايتحالاخسنلافلمظفحتسثيحليلدلاىلإلوصوللضرعتسا)Windowsليغشتلاماظن(.6

.يطايتحالاخسنلافلملاًمسالخدأ)iPadOSماظن(

.)يطايتحالاخسنلا(ددح.7

مدختسمةداعتسا13.4
myTobiiDynavoxنممدختسمةداعتسا

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
.يلاحلامدختسملانيميىلإمهسلاددح.3
Newددح.4 User)ديدجمدختسم(.
Restoreددح.5 Existing User)دوجوممدختسمةداعتسا(.
.)يلاتلا(Nextددحمثرورملاةملكوينورتكلإلاديربلاناونعلخدأف،myTobiiDynavoxيفاًيلاحلوخدلاليجستبمقتملاذإ.6
.)يلاتلا(Nextددحمث،ةمئاقلانممدختسملليطايتحاخسنفلمرتخا.7
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يلحمفلمنممدختسمةداعتسا

TDقيبطتىلإفلتخمزاهجىلعاهؤاشنإمتيتلامدختسملليطايتحالاخسنللةيلحملاتافلملالقنًالوأبجي،iPadOSليغشتماظنىلع Snapنم
:iTunesلالخ
a.حتفاiTunesليغشتلاماظنبلمعيزاهجىلعMacيصخشلارتويبمكلاوأ.
b.ليصوتبمقiPadلباكمادختسابرتويبمكلابكبصاخلاUSBكزاهجعمقفرملا.
c.يفكزاهجددحiTunes.
d.ددح،رسيألايبناجلاطيرشلايفApps)مسقىلإريرمتلابمق،كلذدعب.)تاقيبطتلاFile Sharing)ةحفصلالفسأيف)فلمةكراشم.
e.ددحTD Snap.

f.تادنتسمةقطنمىلإمدختسملليطايتحالاخسنلا)تافلم(فلمبحساTD Snap.
g.ىلعمدختسملاةداعتسالةيلاتلاتاوطخلاعبتاiPad.

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
.يلاحلامدختسملانيميىلإمهسلاددح.3
Newددح.4 User)ديدجمدختسم(.
Restoreددح.5 Existing User)دوجوممدختسمةداعتسا(.
Restoreددح.6 from a local file)يلحمفلمنمةداعتسا(.
.)حتف(Openددحمث،هددحومدختسملليطايتحالاخسنلافلمىلإلوصوللضرعتسا)Windowsليغشتلاماظن(.7

Restoreددحمث،ةمئاقلانممدختسملليطايتحاخسنفلمددح)iPadOSليغشتلاماظن( User)مدختسمةداعتسا(.

مدختسمةيمستةداعإ/ريرحت13.5

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2

.هريرحتيفبغرتيذلامدختسملامسابناجبريرحترزلاددح.3
.)مسالا(Nameلقحلايفبتكا.4
.تارييغتلالهاجتل)ءاغلإ(Cancelوأتارييغتلاظفحل)ظفح(Saveددح.5

مدختسمفذح13.6
اًيطايتحامدختسمخسن13.3مدختسمللةيطايتحاةخسنءاشنإبمقف،دعباميفمدختسملاىلإجاتحتدقكنأدقتعتتنكاذإ.ةمئادةيلمعزاهجلانممدختسمفذحدُعي
.فذحلاةيلمعذيفنتلبق

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2

.هفذحيفبغرتيذلامدختسملامسابناجب)فذح(Deleteرزلاددح.3

.اًيلاحطشنمدختسمفذحكنكميال
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.)فذح(Deleteرمحألارزلاددح.4
.مدختسملافذحنودتادادعإلاةمئاقىلإةدوعلل)ءاغلإ(Cancelددح.مئادلكشبمدختسملافذحل)فذح(Deleteددح.5

myTobiiDynavoxباسحىلإلوخدلاليجست13.7
.تنرتنإلاباًطشنًالاصتاmyTobiiDynavoxباسحىلإلوخدلاليجستبلطتي

TDيفتامدخلاضعبكبلاُطت Snap،باسحىلإلوخدلاليجستب،ةنمازملالثمmyTobiiDynavoxددح.كبصاخلاLog in)تانايبلاخدإل)لوخدلاليجست
صاخلاmyTobiiDynavoxمدختسممساضرعمتيسف،اًيلاحليجستلابتمقاذإ.ديدجmyTobiiDynavoxباسحءاشنإوأكبةصاخلاmyTobiiDynavoxدامتعا
.myTobiiDynavoxباسحمسقيفينورتكلإلاديربلاوأكب

توصلا13.8

ثدحتلاتوص13.8.1
.رارزألالئاسرولئاسرلاةذفانىوتحمأرقييذلاتوصلاوهثدحتلاتوص

.تاغللاكلتنمًالدبةغللابةصاخلاتاوصألامادختسامتيسهنإف،ةنيعمةغلبةصاختاوصأصيصختمتاذإ.ةنيعمةغلبطبتريالو،يضارتفالاتوصلاوهثدحتلاتوص
.ةغللاةددحمتاوصأ13.10رظنا،ةغللابةصاختاوصأنييعتل

ثدحتلاتوص—مدختسملابيوبتلاةمالع13.1لكشلا

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
Speakingددح.3 Voice)ثدحتلاتوص(.

ةتبثملاتاوصألا13.8.1.1
.زاهجلاىلعاهليزنتمتيتلاتاوصألاواًقبسمةتبثملاتاوصألانمًالكلمشتاهنإو.زاهجلاىلعيروفلامادختساللاًيلاحةحاتملاتاوصألااهنإ

.اًيلاحطشنلاتوصلافذحكنكميالنكلو،ةتبثملاةمئاقلايفةدوجوملاتاوصألافذحكنكمي

ليزنتللةلباقلاتاوصألا13.8.1.2
.ةديدجلاتاوصألاليزنتبمق

.تاوصألاليزنتلتنرتنإلابطشنلاصتاكيدلنوكينأبجي

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
Speakingددح.3 Voice)ثدحتلاتوص(.
.هيفبوغرملاتوصلابناجب)ليزنت(Downloadددح،ليزنتللةلباقلاتاوصألاةمئاقيف.4
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TDقيبطتلاريغصتمتيامدنعاًتقؤمتوصلاليزنتفقوتي،iPadOSليغشتلاماظنيف Snap.

ءارشللةرفوتمتاوصأ13.8.1.3
TDنمضتي Snap)دنع.ءارشللةيفاضإةيتوصتاكرحمرفوتت.كلذتوصلاكرحمبةصاخلاتاوصألالكىلإلوصولاةيناكمإعماًدحاواًيتوصاًكرحم)ةلماكلاةخسنلا
.توص100نمرثكأىلإاهددعلصييتلاهبةطبترملاتاوصألالكىلإلوصولاكنكمي،يتوصكرحمءارش

اهؤارشوتاوصألاةنياعم

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
Speakingددح.3 Voice)ثدحتلاتوص(.
.)ءارشلللباق(Purchasableمسقلاىلإلفسألريرمتلابمق.4

.توصةنياعملددح.5
Purchaseددح Additional Voices)ءارشلل)ةيفاضإتاوصأءارش.

يساسألاماظنلاتاوصأ13.8.1.4
.SAPI5تاوصأوليغشتلاماظناهرفوييتلاتاوصألايههذه

.SAPI5رادصإويلصأيساسأماظنرادصإاهيدلناكاذإنيترمتاوصألاضعبرهظتدق
SAPI5ليغشتلاماظنبصاخWindowsطقف

توصلالدعم13.8.2
.تاملكلاقطناهبمتييتلاةعرسلاوهتوصلالدعم

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
.ربكأةعرسبثدحتللنيميلاىلإوأ،أطبأةعرسبثدحتللراسيلاىلإتوصلالدعمريرمتطيرشكرح.3

قطنلاتاءانثتسا13.8.3
تاءانثتساءاشنإمتيامدنعطشنلاتوصلابقطنلاتاءانثتساقافرإمتي.ةنيعمةقيرطباهقطنلتوصللاهفيرعتبموقتتاراصتخاوأتاملكنعةرابعقطنلاتاءانثتسانإ
.قباسلاتوصلانمقطنلاتاءانثتساداريتساكيلعبجيهنإف،اهسفنقطنلاتاءانثتسامادختسايفبغرتوفلتخمتوصىلإليدبتلابتمقاذإ.قطنلا

.ةغللاةددحمتاوصأ13.10مسقلارظنا.ةغللابةصاخلاتاوصأللاًضيأةحاتمقطنلاتاءانثتسا

.)Windows⇔iPadOS(ةيساسألاةمظنألاربعقطنلاتاءانثتساداريتسانكميال

ديدجقطنءانثتساءاشنإ

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
Pronunciationددح.3 exceptions)قطنلاتاءانثتسا(.
Addددح.4 Pronunciation Exception)قطنلاءانثتساةفاضإ(.

.قطنلاءانثتساةفاضإراوحلاعبرمحتفمتيس
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.بتُكتامكةملكلابتكا،)ةملكلا(Wordلقحلايف.5
.هباهقطنمتينأيفبغرتيذلايتوصلاءاجهلابةملكلابتكا،)قطنلا(Pronunciationلقحلايف.6

.)ةنياعم(Previewرزلاددح،قطنلارابتخال

.مدختسملاتادادعإىلإةدوعلاوتارييغتلالهاجتل)ءاغلإ(Cancelددح.قطنلاءانثتساظفحل)مت(Doneددح.7

قطنلاءانثتساداريتسا

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
Pronunciationددح.3 exceptions)قطنلاتاءانثتسا(.
Importددح.4 from another voice)رخآتوصنمداريتسا(.

.اهداريتسايفبغرتيتلاقطنلاتاءانثتساىلعيوتحييذلاتوصلاددح.5

.ةمئاقلايفاهبةطبترملاقطنلاتاءانثتسااهبيتلاتاوصألاطقفرهظتس

.داريتسالانودبمدختسملاتادادعإىلإةدوعلل)ءاغلإ(Cancelددح.ددحملاتوصلابةطبترملاقطنلاتاءانثتسالكداريتسال)داريتسا(Importددح.6

ءانثتساىلعدوجوملاةنياعملارزددح.يلاحلاتوصلاعماهربتختنأبىصوُيهنإف،رخآتوصنمقطنلاتاءانثتساداريتسابموقتامدنع
.يلاحلاتوصلاباًقوطنمهعامسلقطنلا

ثيدحلاجارخإزاهج13.9

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
Speechددح.3 Output Device)ثيدحلاجارخإزاهج(.
مادختسالليضارتفالازاهجلانييعتبمق.Windowsليغشتلاماظنليضارتفالاجارخإلازاهجمادختسال)ليغشت(onىلعمادختسالليضارتفالازاهجلانييعتبمق.4

.ةحاتملاجارخإلاةزهجأبةمئاقةيؤرل)ليغشتلافاقيإ(offىلع
a.زاهجللليغشتلارزددح،زاهجةنياعمل.ثيدحلاجارخإلهمادختسالةمئاقلانمجارخإزاهجددح.

ةغللاةددحمتاوصأ13.10
.حيحصلاقطنلابةغللاكلتيفدوجوملاىوتحملابثدحتلامتيثيحب،ةغللتوصصيصختكنكمي

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
Language-specificددح.3 voices)ةغللاةددحمتاوصأ(.
Addددح.4 a voice for another language)ىرخأةغللتوصةفاضإ(.
Newددح.توصلاةغلةمئاقنمةغلددحمث،)ةغللا(Languageددح.5 Voice)ةغلرايتخابموقتنأدعب)ديدجتوص.
Newددح.توصلاةمئاقنمتبثملامسقلانماًتوصرتخامث،)توصلا(Voiceددح.6 Voice)توصرايتخابموقتنأدعب)ديدجتوص.
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ثحبا،ليزنتلالامكإدنع.هيفبوغرملاتوصلابناجب)ليزنت(Downloadددح.)تنرتنإلابلاصتالامزلي(يناجمليزنتكتاوصألاضعبحاتت
.توصلاةمئاقيفتبثممسقلايفهددحوتوصلانع

.ددحملاتوصلا/ةغللتوصلالدعمطبضا)يرايتخا(.7
.قطنلاتاءانثتسا13.8.3مسقلارظنا.توصللقطنلاتاءانثتسافضأ)يرايتخا(.8

Googleباسح13.11
TDعمةيكذلاةزهجألاوةيكذلاتوصلاتاربكموGoogleدعاسممادختسالGoogleباسحليصوتبمق Snap.

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
Connectددحولفسألريرمتلابمق.3 to Google)ـبلاصتالاGoogle(.يضارتفالابيولاضرعتسمحتفمتيس.
.Googleباسحىلإليجستلابمق.4
TDـلنذإلاحنمل)حامس(Allowددح،ةبلاطملادنع.5 SnapدعاسمعملصاوتلابGoogleكنعةباين.
TDىلإةدوعلابمق.6 Snap.

TDيفGoogleباسحنمجورخلاليجستل Snap،ددحDisconnect)لاصتالاعطق(.

مدختسملاتاليضفت13.12

مالكلاتادادعإ13.12.1

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
.)تاليضفتلا(Preferencesةئفددح.3
مالكلارماوأعضومتيس()ليغشتلافاقيإ(Offىلعوأ)ديدجرمأبثدحتللرمتسملامالكلافقوتيس()ليغشت(Onىلعديدجلامالكللاًمئادمالكلاةعطاقمنييعتبمق.4

.)ثدحألامالكلارمأقطنمتيمث،يلاحلامالكلايهتنيثيحبراظتناةمئاقيف

لئاسرلاةذفانتادادعإ13.12.2

نَّكممةلاسرلاةذفانيفزومرلامادختسا13.2لكشلا

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
.)تاليضفتلا(Preferencesةئفددح.3
:)لطعم()ليغشتلافاقيإ(Offوأ)نكمم()ليغشت(Onامإىلعةيلاتلاتاليضفتلانييعتبمق.4

.لئاسرلاةذفانيفتارابعلاوتاملكلازيمرتمتيس،نيكمتلادنع—لئاسرلاةذفانيفزومرلامدختسا●
عضوملانمهلقندنعطقفاًيئرمرشؤملانوكي،ليطعتلادنع.لئاسرلاةذفانيفاًيئرمرشؤملانوكي،نيكمتلادنع—لئاسرلاةذفانيفاًمئادرشؤملاضرعا●

.لئاسرلاةذفانصنةياهنيفيضارتفالا
.لئاسرلاةذفانىلإاهلاخدإدنعةرابعوأةملكلكقطنمتيس،نيكمتلادنع—لئاسرلاةذفانيفجاردإلادنعثدحتلا●
.لئاسرلاةذفانىلإهلاخدإدنعفرحلكقطنمتيس،نيكمتلادنع—فرحألاثدحت●

."لئاسرلاةذفانيفجاردإلادنعثدحتلا"دادعإلانيكمتبجي،"فرحألاثدحت"نيكمتل
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.يلاتلاصنلاجاردإدنعصنلاحسممتي،لئاسرلاةذفانصنقطندعب—ثدحتلادعبحسم●
.لئاسرلاةذفانتايوتحمليوحنلاقايسلاةقباطملاًيكيمانيدةيوغللادعاوقلارارزأثيدحتمتيس،نيكمتلادنع—اًيئاقلتفيرصتللةيوغللادعاوقلارارزأ●
is"،لاثملاليبسىلع(نيتملكنمةعئاشلاتاراصتخالاليكشتمتيس،نيكمتلادنع—اًيئاقلتتاراصتخالاليكشت● not")سيل(حبصتس"isn’t")سيل((.

ؤبنتلاتادادعإ13.12.3

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
.)تاليضفتلا(Preferencesةئفددح.3
عقوتلارارزأضرعت()ليغشتلافاقيإ(Offوأ)اًيلاحةعقوتملاةملكللاًزمرعقوتلارارزأضرعت()ليغشت(Onىلإعقوتلارارزأىلعزومرلاضرعنييعتبمق.4

.)طقفصنلا

ةنمازملاتادادعإ13.12.4

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
.)تاليضفتلا(Preferencesةئفددح.3
ىلإوأ)ريرحتلاعضوومادختسالاعضونملكيفىلعألامكحتلاطيرشيفةنمازملارزرهظي()ليغشت(Onىلإمادختسالاعضويفةنمازملانيكمتنييعتبمق.4

Off)ريرحتلاعضويفاًرهاظنوكيهنكلو،مادختسالاعضويفىلعألامكحتلاطيرشنمةنمازملارزيفتخي()ليغشتلافاقيإ(.

لوصولاةقيرط13.13
سمللا

ةبسانمهذهلوصولاةقيرط.سواملارشؤممادختسابرصنعلاقوفرقنلاب،سواممادختسادنع،وأعبصإبةشاشلاىلعرصنعلاسملقيرطنعرصانعلاطيشنتمتي
.اهقوفرقنلاوأاهسملدرجمبرصانعلاطيشنتمتي.يديلقتلارتويبمكلاسواممادختسابرسيألاسواملارزبرقنلاومكحتلاوأةقدبوةعرسبةشاشلاسملىلعنيرداقلانيمدختسملل

سمللابلاخدإلا

.ةريصقةينمزةرتفلرصنعلاقوفرارمتسالاعمرقنلاب،سواممادختسادنع،وأةريصقةينمزةرتفلةشاشلاىلعرارمتسالاعمرصنعلاسملقيرطنعرصانعلاطيشنتمتي
.أطخلاقيرطنعاهقوفرقنلاوأةدوصقمريغرصانعسملبنوموقيدقنيذلانيمدختسمللةديفمهذهلوصولاقرطدُعت.راظتنالاتقونييعتبمدختسملاموقي

سمللانمجورخلا

مايقلانودسمللاةشاشبلاصتالاىلعظافحلابمدختسمللةقيرطلاهذهحمست.ديدحتلاريرحتدنعددحمرصنعطيشنتمتينكلو،سمللابلاخدإلاةقيرطلةهباشمةقيرطلاهذهنإ
مايقلامتينل.رشؤملاكيرحتءانثأيفسواملارزىلعرارمتسابطغضيوأ،سمللاةشاشربعاًرشؤموأاًعبصإررميدقمدختسملانأينعياذهو.أطخلاقيرطنعديدحتب
نمهنأدجيدقصخشلةيلاثمسمللانمجورخلاديدحتلاةقيرطلعجياذهو.سواملارزريرحتمتيامدنعوأ،سمللاةشاشنعرشؤملاوأعبصإلاعفرمتيىتحديدحتلاب
.رخآىلإديدحتنملاقتنالاءانثأيفسمللاةشاشربعرشؤموأعبصإبحسلهسألا

سواملانيكست

متي.ةشاشلاىلعدوجوملارشؤملايفسأرلاسواموأبقعتلاةيركوأرتويبمكلاسواممكحتينأسواملانيكستلوصولاةقيرطبلطتت)طقفWindowsليغشتلاماظنيف(
تاردقهيدلصخشلاًديجاًرايخهذهلوصولاةقيرطدُعت.حاتفمطيشنتبمدختسملاموقيامدنعوأةددحمةينمزةرتفلرصنعىلعاًتقؤمرشؤملافقوتيامدنعرصنعديدحت
.تاديدحتلابمايقللسواملارزىلعطغضلاىلعةردقلاىلإرقتفيهنكلو،سوامةروانملةيدسج

يرصبلالعافتلا

TDيفمكحتلامدختسمللةقيرطلاهذهحيتت Snapنعوأ)نيكست(ةددحمةينمزةرتفلرصنعىلعةرظنلاتيبثتقيرطنعامإتاديدحتلاءارجإمتي.طقفهينيعمادختساب
Tobiiنمنيعلاةرظنزاهجيرصبلالعافتلابلطتي.حاتفمطيشنتقيرط Dynavox.

حسملا

رصنعلازييمتمتيامدنعديدحتلابمايقللحيتافمةحولحاتفموأاًحاتفمحسملابلطتي.نيعمطمنبةشاشلاىلعرصانعلازييمتمتي،طشنلاديدحتلابولسأحسملانوكيامدنع
.لاعفلكشبرشابملاديدحتلاقرطمادختسانمةيكرحلامهتاراهممهعنمتدقنيذلادارفأللهذهلوصولاةقيرطصيصختمتي.هيفبوغرملا

.ةيميلعتلاجماربلاوتاميلعتلا—ماظنلايفدوجوملالوصولاقرطويديفدهاش،لوصولاقرطلوحديزملاةفرعمل
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لوصولاقرطنييعت13.13.1

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
Accessةئفلاددح.3 Method)لوصولاةقيرط(.
.ةيلاحلالوصولاةقيرطددح.4
.ةمئاقلانملوصولاةقيرطددح.5

سمللاتارايخ13.13.2
.ةيضارتفالالوصولاةقيرطوهسمللا

.سواملارشؤممادختسابرصنعلاقوفرقنلاب،سواممادختسادنع،وأعبصإبةشاشلاىلعرصنعلاسملقيرطنعرصانعلاطيشنتمتي،سمللابلوصولاةقيرطمادختسادنع
رصانعلاطيشنتمتي.يديلقتلارتويبمكلاسواممادختسابرسيألاسواملارزبرقنلاومكحتلاوأةقدبوةعرسبةشاشلاسملىلعنيرداقلانيمدختسمللةبسانمهذهلوصولاةقيرط
.اهقوفرقنلاوأاهسملدرجمب

لقنتلاعون

ديدحتوأةشاشلاىلعكعبصإريرمتقيرطنعريرمتلارايتخاكنكمي.تاودألاطيرشيفوةحفصلايفريرمتلااهلالخنممدختسمللنكمييتلاةقيرطلاوهلقنتلاعوننإ
.امهيلكوألقنتلارارزأ

ريرمتلا
.)طقفسمللابلوصولاةقيرط(.سمللاةشاشىلعكعبصإريرمتقيرطنعلفسألوىلعألتاودألاطيرشوةحفصلاريرمتبمق●

لقنتلارارزأ
لكىلإةبسنلابمهسألابلقنتلارارزأىلإلوصولانكميو.لفسألاوأىلعألابيفاضإىوتحمكانهنوكيامدنعتاودألاطيرشوةحفصلاىلعمهسألارارزأرهظت●

.لوصولاقرط

ريرمتلاولقنتلارارزأ
.)طقفسمللابلوصولاةقيرط(.ىوتحملالالخلفسألوأىلعأللقنتلللقنتلاعاونأنمعونيأمادختسانكميثيحب،ريرمتلاولقنتلارارزأنملكنيكمتنكمي●

ديدحتلاتاظحالمتوص

.قطانريغرزديدحتمتيامدنعتوصليغشتبمق
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سمللابلاخدإلاتارايخ13.13.3
مادختسادنع،وأةريصقةينمزةرتفلةشاشلاىلعرارمتسالاعمرصنعلاسملقيرطنعرصانعلاطيشنتمتي،ةراتخملالوصولاةقيرطوهسمللابلاخدإلانوكيامدنع
رصانعسملبنوموقيدقنيذلانيمدختسمللةديفمهذهلوصولاقرطدُعت.راظتنالاتقونييعتبمدختسملاموقي.ةريصقةينمزةرتفلرصنعلاقوفرارمتسالاعمرقنلاب،سوام
.أطخلاقيرطنعاهقوفرقنلاوأةدوصقمريغ

راظتنالاتقو

.هطيشنتلرارمتسالاعمرصنعديدحتلةمزالةريصقةينمزةدملقأوهراظتنالاتقونإ

ةددعتملاتاسمللاطبر

مدختسملاهجاواذإديفمدادعإلااذه.رارمتسالاعمةليوطةدحاوةسملكاهليجستمتيثيحباهبلصتيوددحمينمزراطإلالخثدحتةددعتمتارقندادعإلااذهرعشتسي
.لصاوتملكشبرارمتسالاعمديدحتلايفةبوعص

يتلاتاسمللالكليجستمتيس،طسوتمىلعنييعتلادنع،لاثملاليبسىلع.تاسمللابلاصتالاهيفمتييذلاينمزلاراطإلارايتخاكنكمي،ةددعتملاتاسمللاطبرنيكمتدنع
.رارمتسالاعمةدحاوةليوطةسملك)ىلوألاةسمللانماًءدب(ةيناث0.3هتدمينمزلصافلالخثدحت

تاديدحتلانيبريخأتلا

TDلهاجتيثيحةينمزةرتفنييعتدادعإلااذهكلحيتي Snapتاديدحتلاعنمىلعتاديدحتلانيبريخأتلانيكمتدعاسينأنكمي.ديدحتلاءارجإدعبديدحتلاتالواحم
.جمانربلايفةدوصقملاريغةرركتملا

لهاجتيس،طسوتمىلإنييعتلادنع،لاثملاليبسىلع.ديدحتلاءارجإدعبديدحتلاتالواحملهاجتهيفمتييذلاينمزلاراطإلارايتخاكنكمي،تاديدحتلانيبريخأتلانيكمتدنع
TD Snapديدحتءارجإدعبنيتيناثلالخثدحتيتلاديدحتلاتالواحمعيمج.

زييمتلا

.رصنعلاطيشنتدنعزييمتلافقوتيو.امرصنعديدحتمتيامدنعرهظتةيئرمةراشإزييمتلادُعي.هنولوكيدللضفملازييمتلاعونرتخا

زييمتنودب.1
راطإ.2

زييمتلاكمُس،نوللا:تارايخلا

بكارت.3
نوللا:رايخلا

نوللاسكع.4

ديدحتلاتاظحالمتوص

.قطانريغرزديدحتمتيامدنعتوصليغشتبمق

سمللانمجورخلاتارايخ13.13.4
قيرطنعديدحتبمايقلانودسمللاةشاشبلاصتالاىلعظافحلابمدختسمللةقيرطلاهذهحمست.ديدحتلاريرحتدنعددحمرصنعطيشنتمتي،سمللانمجورخلامادختسادنع
ربعرشؤملاكرحتيامنيب.رشؤملاكيرحتءانثأيفسواملارزىلعرارمتسابطغضيوأ،سمللاةشاشربعاًرشؤموأاًعبصإررميدقمدختسملانأينعياذهو.أطخلا
ديدحتلاةقيرطلعجياذهو.سواملارزريرحتمتيامدنعوأ،سمللاةشاشنعرشؤملاوأعبصإلاعفرمتيىتحرزطيشنتمتينل.اًيلاحددحملارزلازييمتمتيس،رارزألا
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نوديفتسينيذلاصاخشأللاًضيأديفمهنإ.رخآىلإديدحتنملاقتنالاءانثأيفسمللاةشاشربعرشؤموأعبصإبحسلهسألانمهنأدجيدقصخشلةيلاثمسمللانمجورخلا
.ةقيقدتاديدحتبمايقللةيئرملاتاظحالملانم

راظتنالاتقو

.ريرحتلادنعهطيشنتلرارمتسالاعمرصنعديدحتلةمزالةريصقةينمزةدملقأوهراظتنالاتقونإ

ةددعتملاتاسمللاطبر

مدختسملاهجاواذإديفمدادعإلااذه.رارمتسالاعمةليوطةدحاوةسملكاهليجستمتيثيحباهبلصتيوددحمينمزراطإلالخثدحتةددعتمتارقندادعإلااذهرعشتسي
.لصاوتملكشبرارمتسالاعمديدحتلايفةبوعص

لكوأةسمليألكليجستمتيس،طسوتمىلعنييعتلادنع،لاثملاليبسىلع.تاسمللابلاصتالاهيفمتييذلاينمزلاراطإلارايتخاكنكمي،ةددعتملاتاسمللاطبرنيكمتدنع
.رارمتسالاعمةدحاوةليوطةسملك)ىلوألاةسمللانماًءدب(ةيناث0.3هتدمينمزلصافلالخثدحتيتلاتاسمللا

تاديدحتلانيبريخأتلا

TDلهاجتيثيحةينمزةرتفنييعتدادعإلااذهكلحيتي Snapتاديدحتلاعنمىلعتاديدحتلانيبريخأتلانيكمتدعاسينأنكمي.ديدحتلاءارجإدعبديدحتلاتالواحم
.جمانربلايفةدوصقملاريغةرركتملا

لهاجتيس،طسوتمىلإنييعتلادنع،لاثملاليبسىلع.ديدحتلاءارجإدعبديدحتلاتالواحملهاجتهيفمتييذلاينمزلاراطإلارايتخاكنكمي،تاديدحتلانيبريخأتلانيكمتدنع
TD Snapديدحتءارجإدعبنيتيناثلالخثدحتيتلاديدحتلاتالواحمعيمج.

زييمتلا

.رصنعلاطيشنتدنعزييمتلافقوتيو.امرصنعديدحتمتيامدنعرهظتةيئرمةراشإزييمتلادُعي.هنولوكيدللضفملازييمتلاعونرتخا

زييمتنودب.1
راطإ.2

زييمتلاكمُس،نوللا:تارايخلا

بكارت.3
نوللا:رايخلا

نوللاسكع.4

ةيتوصلاتاظحالملا

ىلعفرعتلاىلعدعاستةريصقةلاسروأةملكنعةرابعةيتوصلاةراشإلا.هزييمتدنعرصنعلابةصاخلاةيتوصلاةراشإلامدختسملاعمسيس،ةيتوصلاتاظحالملانيكمتدنع
.قطنلاتاءانثتساوصصخمتوصلدعمىلإةفاضإلاب،ةيتوصتاظحالملفلتخمتوصديدحتكنكمي.رصنع

ديدحتلاتاظحالمتوص

.قطانريغرزديدحتمتيامدنعتوصليغشتبمق
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سواملانيكستتارايخ13.13.5
متي.ةشاشلاىلعدوجوملارشؤملايفسأرلاسواموأبقعتلاةيركوأرتويبمكلاسواممكحتينأسواملانيكستلوصولاةقيرطبلطتت)طقفWindowsليغشتلاماظنيف(
.حاتفمطيشنتدنعوأةددحمةينمزةرتفلرصنعىلعاًتقؤمرشؤملافقوتيامدنعرصنعديدحت

ديدحتلاعون

نيكستلا
.)نيكستلاتقو(ةددحمةينمزةرتفلرصنعىلعرشؤملاتيبثتقيرطنعامإتاديدحتءارجإمتي●

.هديدحتلرصنعىلعرشؤملاهيفلظينأبجييذلاتقولارادقمنييعتبمق—نيكستلاتقو–

حاتفملا
.هيفبوغرملارصنعلاىلعرشؤملانوكيامدنعحاتفملاطيشنتقيرطنعتاديدحتلاءارجإمتي●

.حاتفملاخدإكلمعييذلاحيتافملاةحولحاتفمطبضا—حاتفملاخدإ–

زييمتلا

.رصنعلاطيشنتدنعزييمتلافقوتيو.امرصنعديدحتمتيامدنعرهظتةيئرمةراشإزييمتلادُعي.هنولوكيدللضفملازييمتلاعونرتخا

.اًرايخ"زييمتدجويال"دُعيال،هذهلوصولاةقيرطىلإةبسنلاب

زييمتنودب.1
راطإ.2

زييمتلاكمُس،نوللا:تارايخلا

بكارت.3
نوللا:رايخلا

نوللاسكع.4

ةيتوصلاتاظحالملا

ىلعفرعتلاىلعدعاستةريصقةلاسروأةملكنعةرابعةيتوصلاةراشإلا.هزييمتدنعرصنعلابةصاخلاةيتوصلاةراشإلامدختسملاعمسيس،ةيتوصلاتاظحالملانيكمتدنع
.قطنلاتاءانثتساوصصخمتوصلدعمىلإةفاضإلاب،ةغللابةصاختاظحالمتاوصأوأةيتوصتاظحالملفلتخمتوصديدحتكنكمي.رصنع

مادختسالاعضويفةحارتساللفاقيإلالوصولاةقيرطرزضرع

.رزلاءافخإمتي،ليطعتلادنع.مادختسالاعضويفىلعألامكحتلاطيرشيففانئتسالا/ةحارتساللفاقيإلالوصولاةقيرطرزرهظي،نيكمتلادنع

ديدحتلاتاظحالمتوص

.قطانريغرزديدحتمتيامدنعتوصليغشتبمق

يرصبلالعافتلاتادادعإ13.13.6
TDيفمكحتلامدختسمللهذهلوصولاةقيرطحيتت Snapوأ)نيكست(ةددحمةينمزةرتفلرصنعىلعةرظنلاتيبثتقيرطنعامإتاديدحتلاءارجإمتي.طقفهينيعمادختساب
Tobiiنميرصبلالعافتللاًزاهجيرصبلالعافتلابلوصولاةقيرطبلطتت.حاتفمطيشنتقيرطنع Dynavox.

ديدحتلاعون
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نيكستلا
.)نيكستلاتقو(ةنيعمةينمزةرتفلرصنعىلعةرظنلاتيبثتقيرطنعديدحتلابمدختسمللحمسي●

.هديدحتلرصنعىلعةرظنلاهيفلظتنأبجييذلاتقولارادقمنييعتبمق—نيكستلاتقو–
.تاديدحتلانيبةددحمةقطنمرخآنعدعتبيملامفدهلاسفنىلعةددعتمتاديدحتءارجإنممدختسملانكمتينل،نيكمتلادنع-ديدحتلاةداعإلبقاًديعبرظنا–

لكشبفادهألارايتخانورركينيذلانيمدختسملادادعإلااذهديفي.رركتملكشبفادهألاأطخلاقيرطنعنوراتخينيذلانيمدختسمللديفمدادعإلااذه
.يضرع

حاتفملا
.حاتفممادختسابتاديدحتلايرجُيمث،ةرظنلامادختسابةشاشلاىلعدوجوملازييمتلامدختسملاهجوي●

.حاتفملاخدإكلمعييذلاحيتافملاةحولحاتفمطبضا—حاتفملاخدإ–

TDجمانربجراخBluetoothحاتفموأحيتافمةحولحاتفممادختسابحاتفملاديدحتلمعيالدق Snap.

.اًيلاحزيمملارصنعلاديدحتلحاتفملاطيشنتهيفبجييذلاتقولارادقم—حاتفملاىلعطغضلاةدم–
طيشنتتايلمعيألهاجتمتي،تقولااذهءاهتنالبق.حاتفممادختسابطيشنتلاتايلمعنيبمدختسملاهرظتنينأبجييذلاتقولارادقم—حاتفملاراركتةدم–

.حاتفممادختسابةيفاضإ

ةشاشلاىلعةرظنلالعفدر

.اهتدمواهقاستاىدمو،ةشاشلاىلعتارظنلاليجستناكممدختسمللرهُظتةيئرمةراشإنعةرابعةشاشلاىلعةرظنلالعفدر

.ةشاشلاىلعةرظنلالعفدرلمجحلاونوللاوطمنلانييعتبمق

ةحفصلارييغتدعبريخأتلا

.ىلوألاةرمللةحفصحتفدنعةدوصقملاريغتاديدحتلاعنمىلعدادعإلااذهدعاسيو.ةددحمةينمزةرتفلديدحتلامتينأنكميال،ةديدجةحفصىلإلاقتنالادعب

Windowsعون Control

TDجمانربجراخلقنتللبتكملاحطسىلإلوصولاعضوطبضا Snap.ةزهجألاعيمجىلعاًرفوتمسيل.

.اهيفبوغرملاريغتارقنلاثودحرطاخمليلقتىلعلمعيام،نيتوطخنمةنوكمديدحتةقيرطهذه—ةرظنلابديدحتلا●
.ةشاشلاىلعهيفمكحتلاويسايقلارتويبمكلاسوامرشؤمةاكاحم—سواملاةاكاحم●

ةيتوصلاتاظحالملا

ىلعفرعتلاىلعدعاستةريصقةلاسروأةملكنعةرابعةيتوصلاةراشإلا.هزييمتدنعرصنعلابةصاخلاةيتوصلاةراشإلامدختسملاعمسيس،ةيتوصلاتاظحالملانيكمتدنع
.قطنلاتاءانثتساوصصخمتوصلدعمىلإةفاضإلاب،ةيتوصتاظحالملفلتخمتوصديدحتكنكمي.رصنع

مادختسالاعضويفةحارتساللفاقيإلالوصولاةقيرطرزضرع

.رزلاءافخإمتي،ليطعتلادنع.مادختسالاعضويفىلعألامكحتلاطيرشيففانئتسالا/ةحارتساللفاقيإلالوصولاةقيرطرزرهظي،نيكمتلادنع

ديدحتلاتاظحالمتوص

.قطانريغرزديدحتمتيامدنعتوصليغشتبمق

TDزاهج(ةشاشلاجراخفقوت Pilotطقف(

TDنمنيعلاعبتتيمدختسملنكمي Pilot،رظنلابةعباتملا/فقوتلارزىلعيوتحتيتلاةمئاقلاحتفلةشاشلالفسأرظنلا،هنيكمتدنع.
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حسملاتارايخ13.13.7
زييمتمتيامدنعديدحتلابمايقللحيتافمةحولحاتفموأحاتفمطيشنتبمدختسملاموقيس.نيعمطمنبةشاشلاىلعرصانعلازييمتمتي،طشنلاديدحتلابولسأحسملانوكيامدنع
.لاعفلكشبرشابملاديدحتلاقرطمادختسانمةيكرحلامهتاراهممهعنمتدقنيذلادارفأللهذهلوصولاةقيرطصيصختمتي.هيفبوغرملارصنعلا

حسملاعون

.تاديدحتلاءارجإةيفيكو)حاتفملاخدإلالخنموأاًيئاقلت(حسملازييمتمدقتةيفيكلوصولاتقونييعتءارجإلاحسملاعوندادعإددحي

حاتفمبديدحتلاعميئاقلتلاحسملا
ءارجإبمدختسملاموقي.نيعملاحسملاكولسمادختسابةحفصلاىلعةدوجوملارصانعللحسملابجمانربلاموقيس،حاتفمبديدحتلاعميئاقلتلاحسملامادختسادنع●

.حاتفممادختسابتاديدحت
.حيتافملاةحولحاتفموأةشاشلاسملامإرتخا—حاتفملاخدإ–
.يئاقلتلاحسملامدقتةعرسىدمنييعتبمق—ةعرسلا–
.يئاقلتلاحسملاةعباتموديدحتءارجإنيبتقولاةدمنييعتبمق—لاقتنالاتقو–
.ثدحتلاو،ةحفصلارييغتو،ديدحتلا:يئاقلتلاحسملاليغشتةداعإبجيىتمديدحتبمق—يلاتلاحسملا–

حسملاعبات(روفلاىلع،)طقفليوحتلاليعفتدعبثدحتلاءدبدعبحسملاعبات(ليوحتلاليعفتمتيىتحرظتنا:ثدحتلاءدبدعبحسمللتارايخثالثدجوي◊
.)ثيدحلاءاهتنادعبحسملاعبات(ثيدحلاءاهتناىتحرظتنا،)مالكلانعرظنلاضغب

.رخآثيدحليغشتءانثأيفمتيحسملاناكاذإةيتوصلاتاقيلعتلاعامسمتينل،ةيتوصلاتاقيلعتلاليعفتمتاذإ

.ةلماكةيتوصلاةراشإلاقطنمتيىتححسملازييمتمدقتريخأتىلعةليوطلاةيتوصلاتاراشإلالمعت،نيكمتلادنع—مدقتلالبقةلماكلاةيتوصلاةراشإلاقطن–

نيحاتفمبديدحتلاعمةوطخبةوطخحسملا
.تاديدحتلاءارجإلٍناثحاتفموحسملازييمتمدقتلدحاوحاتفمليغشتبمدختسملاموقيس،نيحاتفمبديدحتلاعمةوطخبةوطخحسملامادختسادنع●

.حسملازييمتمدقتلحيتافملاةحولحاتفموأةشاشلاسملامإرتخا—1حاتفملاخدإ–
.تاديدحتءارجإلحيتافملاةحولحاتفموأةشاشلاسملامإرتخا—2حاتفملاخدإ–

.نيفلتخم2حاتفملاخدإو1حاتفملاخدإنوكينأبجي

حاتفمبديدحتلاعمحسملا
رصنعديدحتل.)دحاوينمزلصافبزييمتلاىلعمدقتيديدحتلك(زييمتلامدقتلحاتفملاليغشتبمدختسملاموقيس،اًطشنحاتفمبديدحتلاعمحسملارايخنوكيامدنع●

.ددحملاةحارتساللفاقيإلاتقولديدحتلاىلعظفاحيوحاتفملامدختسملاددحيس،زيمم
.حسملازييمتمدقتلحيتافملاةحولحاتفموأةشاشلاسملامإرتخا—1حاتفملاخدإ–
.هطيشنتلرارمتسالاعمرصنعديدحتلةمزالةريصقةينمزةدملقأ—ةحارتساللفاقيإلاتقو–

حاتفمبديدحتلاعمنيكستلابحسملا
ديدحتل.)دحاوينمزلصافبزييمتلاىلعمدقتيديدحتلك(زييمتلامدقتلحاتفملاليغشتبمدختسملاموقيس،اًطشنحاتفمبديدحتلاعمنيكستلابحسملارايخنوكيامدنع●

.ددحملاةحارتساللفاقيإلاتقول)ءيشيأبمايقلانودب(ةحارتساللمدختسملافقوتيس،زيممرصنع
.حسملازييمتمدقتلحيتافملاةحولحاتفموأةشاشلاسملامإرتخا—1حاتفملاخدإ–
.هطيشنتلرصنعىلعنيكستللةمزالةريصقةينمزةدملقأ—ةحارتساللفاقيإلاتقو–
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يسكعلاحسملا
،حاتفملاريرحتبدرفلاموقيامدنع.)حاتفملاىلعطغضلارمتسياملاطمدقتلايفزييمتلارمتسي(حسملازييمتمدقتلحاتفملاىلعيسكعلاحسملامدختسيدرفطغضيس●

.زيمملارصنعلاديدحتمتيس
.حسملازييمتمدقتلحيتافملاةحولحاتفموأةشاشلاسملامإرتخا—1حاتفملاخدإ–
.)حاتفملاىلعطغضلالالخ(حسملازييمتمدقتةعرسىدم—ةعرسلا–
.ةلماكةيتوصلاةراشإلاقطنمتيىتححسملازييمتمدقتريخأتىلعةليوطلاةيتوصلاتاراشإلالمعت،نيكمتلادنع—مدقتلالبقةلماكلاةيتوصلاةراشإلاقطن–

حسملاتايكولس

.اًيئوضاهحسممتييتلارصانعلاعاونأبةقلعتملاتادادعإلاىلعاًضيأمسقلااذهيوتحي.ديدحتللةشاشلارصانعزييمتهيفمتييذلالسلستلاحسملاتايكولسدُعت

طمنلا
.نيميلاىلإراسيلانماًيئوضفصلايفةدوجوملارصانعلاحسممتي،فصديدحتدنع.لفسأىلإىلعأنمفوفصلاحسمي—دومع/فص●
.لفسألاىلإىلعألانماًيئوضدومعلايفةدوجوملارصانعلاحسممتي،دومعديدحتدنع.نيميلاىلإراسيلانماًيئوضةدمعألاحسم—فصلا/دومعلا●
.لفسألاىلإىلعألانمو،نيميلاىلإراسيلانميدرفلكشباًيئوضرصانعلاحسممتي—يطخ●

رورملاتارمددع
.ديدحتءارجإنوداًيئوضدومعوأفصحسمبحسملااهيفموقيسيتلاتارملاددعنييعتبمق—رورملا●
.)يئاهناللارورمللحاتمريغ(ددحملارورملاتارمددعيئاقلتلاحسملالمكيامدنعثدحيامرتخا—ةريخألارورملاةيلمعدعب●

ةعومجملحسملا
.تاعومجميفاًيئوضتاحفصلارارزأحسممتي،نيكمتلادنع●

.حسملاتاعومجم8.14مسقلارظنا.اًقبسمحسملاتاعومجمديدحتمتينأبجي

ديدحتعضومرخآنمًءادتباحسملا
.ةحفصلاىلعأيفحسملافنأتسُي،ديدحتءارجإدعب،ليطعتلادنع.ديدحترخآءارجإاهيفمتيتلاةحفصلاىلعحسملافنأتسيس،نيكمتلادنع●

ىلعألامكحتلاطيرشلحسملا
حسممتيال،ليطعتلادنع.)تامولعملاةحولوةيسيئرلاةحفصلاوعوجرلا(ىلعألامكحتلاطيرشيفاًيئوضاهيلإلوصولانكمييتلارصانعلاحسممتي،نيكمتلادنع●

.اًيئوضىلعألامكحتلاطيرشيفةدوجوملارصانعلا

نعاهيلإلوصولانكميهنإو.اًيئوضىلعألامكحتلاطيرشيفريرحتلاوةحارتساللفاقيإلالوصولاةقيرطوةنمازملاوثحبلارارزأحسممتيال
.تقويأيفسمللاقيرط

ةغرافلارارزأللحسملا
.اًيئوضةغرافلارارزألاحسممتيال،ليطعتلادنع.اًيئوضىوتحمىلعيوتحتاليتلارارزألاحسممتي،نيكمتلادنع●

زييمتلا

.رصنعلاطيشنتدنعزييمتلافقوتيو.اًيئوضامرصنعحسممتيامدنعرهظتةيئرمةراشإزييمتلادُعي.هنولوكيدللضفملازييمتلاعونرتخا

.اًرايخ"زييمتدجويال"دُعيال،هذهلوصولاةقيرطىلإةبسنلاب

زييمتنودب.1
راطإ.2

زييمتلاكمُس،نوللا:تارايخلا

بكارت.3
نوللا:رايخلا

نوللاسكع.4
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راظتنالاتقو

.هطيشنتلرارمتسالاعمرصنعديدحتلةمزالةريصقةينمزةدملقأوهراظتنالاتقونإ

تاديدحتلانيبريخأتلا

ددحملاتقولارميىتحيلاتلاحاتفملاديدحتثدحينأنكميال،حاتفمديدحتءارجإمتيامدنع.أطخلاقيرطنعحاتفمتاديدحتراركتعنمىلعتاديدحتلانيبريخأتلادعاسي
.يلزانتلادعلانييعتةداعإمتتهنإف،ريخأتلاتقوذيفنتءانثأيفحاتفملاليغشتمتاذإ.تاديدحتلانيبريخأتلايف

ةيتوصلاتاظحالملا

ىلعفرعتلاىلعدعاستةريصقةلاسروأةملكنعةرابعةيتوصلاةراشإلا.هزييمتدنعرصنعلابةصاخلاةيتوصلاةراشإلامدختسملاعمسيس،ةيتوصلاتاظحالملانيكمتدنع
.قطنلاتاءانثتساوصصخمتوصلدعمىلإةفاضإلاب،ةغللابةصاختاظحالمتاوصأوأةيتوصتاظحالملفلتخمتوصديدحتكنكمي.رصنع

ريبكتلا

متيوطمنلايفًالوأدوجوملارصنعلاريبكتمتي،)ةدمعأوأفوفص(ةددعتمرصانعحسمدنع.اًيئوضاهحسمءانثأيفةشاشلاىلعةدوجوملارصانعلاريبكتمتي،نيكمتلادنع
.زييمتلاطمندادعإةطساوبددحموهامكىرخألارصانعلازييمت

مادختسالاعضويفةحارتساللفاقيإلالوصولاةقيرطرزضرع

.رزلاءافخإمتي،ليطعتلادنع.مادختسالاعضويفىلعألامكحتلاطيرشيففانئتسالا/ةحارتساللفاقيإلالوصولاةقيرطرزرهظي،نيكمتلادنع

ديدحتلاتاظحالمتوص

.قطانريغرزديدحتمتيامدنعتوصليغشتبمق

تانايبلاعبتت13.14

عبتتلارزمادختسا13.14.1
TDيفرزلامادختسالوحتامولعمليجستمتيهنإف،عبتتلارزمادختسانيكمتدنع Snap.ةعومجموةغللاوةلاسرلاورزلامادختساثدحتقوتامولعملاهذهنمضتت
.المألئاسرلاةذفانيفهجاردإوأرزلاقطنمتيناكاذإاموجذومنلاعضوو)يرصبلالعافتلا،لاثملاليبسىلع(لوصولاةقيرطوةكبشلاعضوموةحفصلاوتاحفصلا

.ريرحتلاطمنيفنوكتامدنعرزلامادختساتامولعمليجستمتيال

عبتتلارزمادختسانيكمت

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
Dataةئفلاددح.3 Tracking)تانايبلاعبتت(.
Trackنييعتبمق.4 button usage)عبتتلارزمادختسا(ىلعOn)ليغشت(.
.)ال(Noددحف،عبتتلارزمادختسانيكمتيفبغرتالتنكاذإ.عبتتلارزمادختسانيكمتل)معن(Yesددحوتانايبلاةيصوصخريذحتأرقا.5

TDجمانربيفرزلامادختساتادادعتضرعكنكمي Snapنمديزملل.جذامنلاعضوتادادعتراهظإوأ/ورزلامادختساتادادعتراهظإنيكمتقيرطنع
مسقيفتانايبلاتاروصتنمديزملارفوتي.جذومنلاعضوتادادعتضرع13.14.4ورزلامادختساتادادعتضرع13.14.3نيمسقلارظنا،تامولعملا

Usage Reports)ىلعكباسحب)مادختسالاريراقتmyTobiiDynavox.com.

TDجمانربمادختساهيفمتيتقويأيف،نيكمتلادنع،رزلامادختساعبتتثدحي Snap.يتلارارزألاتاديدحتنيبزييمتلامهملانم،ةقيقدمادختساتانايبىلعلوصحلل
TDعممدختسملالعافتاذإ.لصاوتلاكيرشوأةياعرلامدقماهبموقييتلاجذامنلاعضوتاديدحتومدختسملااهبموقي Snapسمللابلمعتاللوصوةقيرطلالخنم
TDعملعافتيمدختسملاناكاذإ.جذومنعضوكاًيئاقلتسمللامادختسابرارزأتاديدحتيأليجستمتيهنإف،)حسملاوأيرصبلالعافتلاوأسواملانيكست( Snapلالخنم
ديدحتلابمدختسملامايقلبقىرخأةرمهليطعتمث،جذومنلاعضولتاديدحتيأبمايقلالبقجذومنلاعضونيكمتةياعرلامدقمىلعبجيهنإف،سمللاىلعةمئاقلوصوةقيرط
.يلاتلا

مسقلارظنا.اًضيأىلعألامكحتلاطيرشراهظإرزنيكمتنمدكأتف،سمللاىلعةمئاقلوصوةقيرطمدختسملاىدلناكوعبتتلارزمادختسانيكمتمتاذإ
.ىلعألامكحتلاطيرشرزضرع13.14.2

.اهنيمضتمدعوأمادختسالاتامولعمنيمضترايخكيدلنوكيسهنإف،مادختساتانايبىلعيوتحتةحفصةعومجمةكراشمدنع
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)حاتفمكةشاشمادختسادنعوأسمللانمجورخوأسمللابلاخدإوأسمللاىلإلوصولاةقيرطنييعتمتاذإطقفيرورض(جذومنلاعضونيكمت

لوصولاةقيرطفاقيإبمقف،ىلعألامكحتلاطيرشيفةحارتساللفاقيإلالوصولاةقيرطرزنمضتتكبةصاخلاةيلاحلالوصولاةقيرطتناكاذإ

.جذومنعضونمجورخلادنعلوصولاةقيرطفاقيإءاغلإبمق.هاندأتاوطخلاءدبلبقةحارتسالل

Dataرزلاددح.1 Tracking)ىلعألامكحتلاطيرشيف)تانايبلاعبتت.
Dataرزلانيكمتل Tracking)ىلعألامكحتلاطيرشرزضرع13.14.2مسقلارظنا،ىلعألامكحتلاطيرشيف)تانايبلاعبتت.

Modelingنيكمتبمق.2 mode)جذومنعضو(.
.جذومنلاعضوليطعتركذت،جذومنعضونمءاهتنالادنع

Dataرزل)رارمتسالاعمسمللا(ةليوطةدملسمللاقيرطنعجذومنلاعضوليغشتفاقيإوليغشتنيبليدبتلااًضيأكنكمي Tracking)عبتت

عبتترزلاودبي،جذومنلاعضوليطعتدنع.اذهلثمتانايبلاعبتترزلاودبي،جذومنلاعضونيكمتدنع.ىلعألامكحتلاطيرشيف)تانايبلا

.اذهلثمتانايبلا

ىلعألامكحتلاطيرشرزضرع13.14.2

عضو:ةيلاتلاتادادعإلاىلإعيرسلالوصولاىلعألامكحتلاطيرشيفتانايبلاعبتترزلارفوي.ىلعألامكحتلاطيرشيفتانايبلاعبتترزلارهظي،نيكمتلادنع
.تانايبلاةرادإوجذامنلاعضوتادادعتضرعورزلامادختساتادادعتضرعوجذامنلا

رزلامادختساتادادعتضرع13.14.3
قاطنلا.ددحملاينمزلاراطإلايف)عبتتلارزمادختسانيكمتلالخ(رزلاديدحتبمدختسملااهيفماقيتلاتارملاددعىلعيوتحتءاضيبةراشرارزألاضرعت،نيكمتلادنع
.لكلاوهيضارتفالاينمزلا

)مدختسملاتادادعإربع(رزلامادختساتادادعتضرعنيكمت

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
Dataةئفلاددح.3 Tracking)تانايبلاعبتت(.
Showنييعتبمق.4 button usage counts)رزلامادختساتادادعتضرع(ىلعOn)ليغشت(.

Timeددح،مادختسالادادعتلينمزلاقاطنلارييغتل Range)ةياهنلاوةيادبلاتقو/خيراتلوقحوأةلدسنملاةمئاقلامدختسامث،)ينمزلاقاطنلا.

)ىلعألامكحتلاطيرشيفتانايبلاعبتترزربع(رزلامادختساتادادعتضرعنيكمت

Dataرزلانيكمتل Tracking)ىلعألامكحتلاطيرشرزضرع13.14.2مسقلارظنا،ىلعألامكحتلاطيرشيف)تانايبلاعبتت.
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Dataرزلاددح.1 Tracking)ىلعألامكحتلاطيرشيف)تانايبلاعبتت.
Showنيكمتبمق.2 button usage counts)رزلامادختساتادادعتضرع(.

Timeددح،مادختسالادادعتلينمزلاقاطنلارييغتل Range)ةياهنلاوةيادبلاتقو/خيراتلوقحوأةلدسنملاةمئاقلامدختسامث،)ينمزلاقاطنلا.

.)يلاقترب(جذومنلاعضودادعتو)ضيبأ(مادختسالادادعتضرعيرز13.3لكشلا

جذومنلاعضوتادادعتضرع13.14.4
.ددحملاينمزلاراطإلايف)عبتتلارزمادختسانيكمتلالخ(جذومنلاعضويفرزلاديدحتاهيفمتيتلاتارملاددعىلعيوتحتةيلاقتربةراشرارزألاضرعت،نيكمتلادنع
.لكلاوهيضارتفالاينمزلاقاطنلا

)مدختسملاتادادعإربع(جذومنلاعضوتادادعتضرعنيكمت

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
Dataةئفلاددح.3 Tracking)تانايبلاعبتت(.
Showنييعتبمق.4 modeling counts)جذومنلاعضوتادادعتضرع(ىلعOn)ليغشت(.

Timeددح،جذومنلاعضودادعتلينمزلاقاطنلارييغتل Range)ةياهنلاوةيادبلاتقو/خيراتلوقحوأةلدسنملاةمئاقلامدختسامث،)ينمزلاقاطنلا.

)ىلعألامكحتلاطيرشيفتانايبلاعبتترزربع(جذومنلاعضوتادادعتضرعنيكمت

Dataرزلانيكمتل Tracking)ىلعألامكحتلاطيرشرزضرع13.14.2مسقلارظنا،ىلعألامكحتلاطيرشيف)تانايبلاعبتت.

Dataرزلاددح.1 Tracking)ىلعألامكحتلاطيرشيف)تانايبلاعبتت.
Showنيكمتبمق.2 modeling counts)جذومنلاعضوتادادعتضرع(.

Timeددح،جذومنلاعضودادعتلينمزلاقاطنلارييغتل Range)ةياهنلاوةيادبلاتقو/خيراتلوقحوأةلدسنملاةمئاقلامدختسامث،)ينمزلاقاطنلا.

تانايبلاةرادإ13.14.5
.اهلمكأبتاحفصلاةعومجموأتاودألاطيرشرارزأوألئاسرلاطيرشرارزأوأةيلاحلاةحفصللرفصلاىلإجذومنلاعضوتادادعتورزلامادختساتادادعتنييعتةداعإبمق

باسحىلعةنزخملامادختسالاتانايبعيمجفذحيفبغرتتنكاذإ.ةقباسلامادختسالاتانايبفذحىلإرزلامادختساتادادعتنييعتةداعإيدؤتال
mytobiidynavoxىلإلاقتناللبيوضرعتسممدختساف،مئادلكشبmytobiidynavox.com > Snap > Usage Reports

(mytobiidynavox.com > Snap<مادختسالاريراقت(.
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)مدختسملاتادادعإربع(مادختسالاتادادعتنييعتةداعإ

.ريرحتلارزددح.1
.)مدختسملا(Userبيوبتلاةمالعددح.2
Dataةئفلاددح.3 Tracking)تانايبلاعبتت(.
Manageددح.4 data)تانايبلاةرادإ(.
.اهبرفصلاىلإجذومنلاعضوتادادعتورزلامادختساتادادعتنييعتةداعإيفبغرتيتلاةقطنملاددح.5
.)ءاغلإ(Cancelددح،نييعتلاةداعإةيلمعءاغلإل.ةراتخملاةقطنمللجذومنلاعضوتادادعتومادختسالاتادادعتنييعتةداعإل)نييعتةداعإ(Resetددح.6

)ىلعألامكحتلاطيرشيفتانايبلاعبتترزربع(مادختسالاتادادعتنييعتةداعإ

Dataرزلانيكمتل Tracking)ىلعألامكحتلاطيرشرزضرع13.14.2مسقلارظنا،ىلعألامكحتلاطيرشيف)تانايبلاعبتت.

Dataرزلاددح.1 Tracking)ىلعألامكحتلاطيرشيف)تانايبلاعبتت.
Manageددح.2 data)تانايبلاةرادإ(.
.اهبرفصلاىلإجذومنلاعضوتادادعتورزلامادختساتادادعتنييعتةداعإيفبغرتيتلاةقطنملاددح.3
.)ءاغلإ(Cancelددح،نييعتلاةداعإةيلمعءاغلإل.ةراتخملاةقطنمللجذومنلاعضوتادادعتومادختسالاتادادعتنييعتةداعإل)نييعتةداعإ(Resetددح.4
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ماظنلاتادادعإ14
تاليضفتلا14.1

رورملازمر14.1.1
ريغتارييغتلاعنمىلعرورملازمرنيكمتدعاسينأنكمي.ةنمازملاوثحبلاعضووريرحتلاطمنىلإلوصوللماقرأةعبرأنمنوكمرورمزمرلاخدإمزلي،نيكمتلادنع
.تادادعإلاوتاحفصلاةعومجميفاهبحرصُملا

رورملازمرنيكمت

.ريرحتلارزددح.1
.)ماظنلا(Systemبيوبتلاةمالعددح.2
.)ليغشت(Onىلعرورملازمرليدبتحاتفممادختسانييعتبمق.3
.هنيمختلهسلانمسيلوكريغدحأهفرعيالماقرأةعبرأنماًنوكمرورمزمرلخدأ.4

.هنمققحتللىرخأةرمرورملازمرلخدأ.5
فاقيإ(Offىلعدادعإلاليدبتبمق.يضارتفالاعضولابثحبلاعضووةنمازملاوريرحتلاطمنلرورملازمرنيكمتمتيهنإف،رورملازمرمادختسانيكمتدنع.6

.رورمزمرنودباهيلإلوصولاةيناكمإيفبغرتتنكاذإتازيملاهذهنميأل)ليغشتلا

بحسلاعضويفةنمازملابموقتامدنع.طقفبحسلاعضويفةنمازملاليغشتمتيسف،ةنمازملاةزيمرورمزمرليطعتمتورورمزمرنيكمتمتاذإ
اهبمايقلامتتاحفصلاةعومجميفتارييغتيألاسرإمتينلنكلو)ىرخألاةزهجألاىلعاهؤارجإمتيتلا(تاحفصلاةعومجمتارييغتىقلتتس،طقف
.يلاحلازاهجلاىلع

.ثحبلاعضووأ/وةنمازملاوأ/وريرحتلاطمنبلُطيسف،نيكمتلامتاذإو،قيبطتلالخادءارشلاىلإلوصوللرورملازمربلُطيس،ريرحتلاطمننمجورخلادنع.7

.ريرحترزديدحتقيرطنعرورملازمرنييعتةداعإكنكميهنإف،لعفلابرورملازمرنيكمتمتاذإ
.روفلاىلعرورملازمرنييعتةداعإوريرحتلاطمنىلإلوصولل(0520)يسيئرلارورملازمرمدختساف،كبصاخلارورملازمرتيسناذإ

)طقفWindowsليغشتلاماظن(ةشاشلادادعإ14.1.2
TDجمانربألميس،ةشاشلاءلمعضونيكمتدنع Snapجمانربليغشتمتيس،ةشاشلاءلمعضونيكمتدنع.كزاهجىلعلماكلابةشاشلاTD Snapةلباقةذفانلخاد
.اهمجحرييغتل

ريرحتلاطمنةغل14.1.3
.ريرحتلاطمنةهجاولةغلرتخا

زاهجلا14.2
Tobiiيفةحضومزاهجلامسقتازيم Dynavox I-13وI-16ةزهجأوTD Pilotطقف.
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كيرشلاةذفانتادادعإ14.2.1
Tobiiةزهجألانميفلخلاءزجلايفةشاشنعةرابعكيرشلاةذفاننإ Dynavox I-13وI-16ةزهجأوTD Pilotةثداحملاكيرشمالعإىلعكيرشلاةذفانلمعت.طقف
.هأرقيلكيرشللاًصنضرعتوثدحتللدعتسيمدختسملانأب

.ريرحتلارزددح.1
.)ماظنلا(Systemبيوبتلاةمالعددح.2
.)زاهجلا(Deviceددح.3
:كيرشلاةذفانتارايخيفديدحتلابمق.4

.يقيقحلاتقولايفكيرشلاةذفانيفلئاسرلاةذفانصنضرعي—لئاسرلاةذفانصنضرع●
ةراشإللطاقنلانمةلسلسلئاسرلاةذفانضرعتس،لئاسرلاةذفانيفءاشنإلالالخ.هقطندنعطقفكيرشلاةذفانيفصنلاضرعي—قوطنملاصنلاضرع●

.هقطنءانثأيفصنلاريرمتبكيرشلاةذفانموقت،لئاسرلاةذفانيفبوتكموهامقطندنع.هتلاسرزيهجتبموقيمدختسملانأىلإ

.اًزومرضرعتالاهنإ.طقفصنلاكيرشلاةذفانضرعت

:كيرشلاةذفانرشؤمطمنيفديدحتلابمق.5
.ىلعألامكحتلاطيرشيفكيرشلاةذفاننمةرغصمةخسنضرعت—ةآرم●
.كيرشلاةذفانليغشتفاقيإمتيامدنعةنوقيألايفتختو.كيرشلاةذفانليغشتمتيامدنعةنوقيأضرعت—ةنوقيأ●

يأضرعتالاهنإف،)ليغشتلافاقيإ(Offىلعكيرشلاةذفانةقاطنييعتمتيامدنع.)ليغشتلافاقيإ(Offوأ)ليغشت(Onىلعكيرشلاةذفانةقاطليدبتنييعتبمق.6
.صن

8.6.2نيمسقلارظنا.اهليغشتفاقيإوكيرشلاةذفانليغشتنيبليدبتلاوكيرشلاةذفانةشاشعوطسيفمكحتللرزلاتاءارجإمادختسااًضيأكنكمي
.رزلاتاءارجإ8.7وطشنلاىوتحملا

نيزختلا14.3
.كبصاخلاطيشنتلاحاتفمةرادإبمقورصانعلاءارشبمق

ءارشةيلمعءارجإ14.3.1

.ريرحتلارزددح.1
.)ماظنلا(Systemبيوبتلاةمالعددح.2
.)نيزخت(Storeددح.3
.هئارشيفبغرتيذلارصنعلاىلع)ءارش(Buyددح.4
.كبةصاخلاةنمآلاةلماعملالمكأ.5

.رجتملايفءارشتايلمعءارجإلتنرتنإلابلاصتادوجومزلي

)طقفWindowsليغشتلاماظن(تايرتشملاةداعتسا14.3.2
TDقيبطتلانمWindowsرادصإيفاهتيرتشايتلارصانعلارهظتملاذإ Snap،طيشنتلاحاتفممادختسابكبةصاخلاءارشلاتايلمعةداعتسابمقف.

.ءارشلاتايلمعةداعتسالتنرتنإلابلاصتادوجومزلي

.ريرحتلارزددح.1
.)ماظنلا(Systemبيوبتلاةمالعددح.2
.)نيزخت(Storeددح.3
Restoreددح.4 Purchases)ءارشلاتايلمعةداعتسا(.
Activationلخدأ.5 Key)كبصاخلا)طيشنتلاحاتفم.
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.)مت(Doneددح.6

)طقفWindowsليغشتلاماظن(حاتفمطيشنتءاغلإ14.3.3
.رخآزاهجىلعهمادختسانكميىتحWindowsليغشتلاماظنبلمعييذلايلاحلازاهجلانمطيشنتلاحاتفملِزأ

.ريرحتلارزددح.1
.)ماظنلا(Systemبيوبتلاةمالعددح.2
.)نيزخت(Storeددح.3
Deactivateددح.4 Key)ديكأتلاراوحعبرمحتفيس.)حاتفمطيشنتءاغلإ.
.زاهجلااذهىلعحاتفملاطيشنتءاغلإيفبغرتكنأىلعديكأتلابمق.5

زومرلاتاعومجم14.4

ثحبلاتادادعإ14.4.1
نعنمآلاثحبلاليطعتدنع.ثحبلاعضووأ)زيمرتلا(لئاسرلاةذفانوأزومرلانعثحبلاتايلمعيفةحيرصلازومرلارهظتنل،زومرلانعنمآلاثحبلانيكمتدنع
.ةحاتملازومرلاعيمجثحبلاعضوولئاسرلاةذفانزومروزومرلانعثحبلاتايلمعمدختستس،زومرلا

ليزنتللةلباقلاوةتبثملازومرلا14.4.2
.كزاهجىلعةحاتمواًيلاحةتبثمزومرتاعومجمةتبثملازومرلامسقيفةجردملازومرلاتاعومجمدُعت

.ديكأتلل)فذح(Deleteرتخامث،)فذح(Deleteرزلاددح،ةتبثمزومرةعومجمفذحل

Snapزومرفذحنكميال Core.

ددح،ةيناجمزومرةعومجمتيبثتوليزنتل.كزاهجىلعاًيلاحةتبثمريغةيناجمزومرتاعومجمليزنتللةلباقلازومرلامسقيفةجردملازومرلاتاعومجمدُعت
Download)اهيفبوغرملازومرلاةعومجمبناجب)ليزنت.

.زومرلاتاعومجمليزنتلتنرتنإلابطشنلاصتاكيدلنوكينأبجي

.نيزختلا14.3مسقلارظنا.رجتملالالخنمءارشللطقفةيجراخلاتاهجلازومرتاعومجمضعبرفوتت

زومرلاتاعومجمبيترتةداعإ14.4.3
بلغألاىلعنيابتلاةيلاعاًزومرمدختستتنكاذإ،لاثملاليبسىلع.ةتبثملازومرلاةمئاقيفزومرلاتاعومجمبيترتقيرطنعزومرلانعثحبلاجئاتنبيترتديدحتمتي
يف)رفوتلادنع(نيابتلاةيلاعزومرلاىلإةيولوألاءاطعإلةتبثملازومرلاةمئاقىلعأىلإنيابتلاةيلاعزومرلاةعومجملقنكنكميهنإف،كبصاخلاتاحفصلاةعومجميف
.زومرلانعثحبلاتايلمع

.ريرحتلارزددح.1
.)ماظنلا(Systemبيوبتلاةمالعددح.2
Symbolةئفلاددح.3 Sets)زومرلاتاعومجم(.

.ةتبثملازومرلاةمئاقيفزومرلاةعومجملضبقملارارمتسالاعمددح.4
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.ةمئاقلايفديدجعضومىلإزمرلاةعومجمبحسا.5

ةيميلعتلاجماربلاوتاميلعتلا14.5

تاهويديفلا14.5.1
TDمادختسالوحديزملاةفرعملويديفلاعطاقمدهاش Snap.

Pathwaysجمانرب14.5.2 for Core First

Pathwaysجمانربدُعي for Core FirstمادختسالقرطلاىوقأكملعييذلايناجملاقيبطتلاTD Snap Core Firstةءارقلاةفرعمولصاوتلل
.ديزملاةفرعملمسقلااذهيفةدوجوملاتاطابترالاعبتا!ديزملاوكولسلامعدوةباتكلاو

ةعيرسةلوج14.5.3
TDجمانربمادختساةيفيكملعتتلةعيرسلاةلوجلاليغشتدعأ Snap.

ةيجراختاميلعت14.5.4
.يئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتاو،تنرتنإلاربعةفرعملاةدعاقو،ةيفاضإلاويديفلاعطاقمو،بيردتلاتاقاطبو،مدختسملاليلدىلععالّطالابرِداب

لوح14.6
TDرادصإلاتامولعم Snap.

كتاظحالملسرأ14.6.1
TDيفةلكشمنعغالبإللتاقيلعتلالاسرإرزمدختسا Snap TD Snapينفمعدطخوأةرشابمةثداحمتسيلهذه.ريوطتلاقيرفىلإةزيمبلطلاسرإوأ.

جمانربلاتاثيدحت14.6.2

طقفWindowsليغشتلاماظنلحلاص

TDقيبطتثيدحتمتي Snapةمظتنمتارتفىلعاًيئاقلت.

:ثيدحتلاليزنتوديدجرادصإدوجونماًيوديققحتلل

.ريرحتلارزددح.1
.)ماظنلا(Systemبيوبتلاةمالعددح.2
.)لوح(Aboutةئفلاددح.3
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Tobiiةكرشزاهجلمعدلا Dynavoxكبصاخلا

تنرتنإلاربعةدعاسملاىلعلصحا
Tobiiنمكزاهجبصاخلامعدلاىلععالطاللجتنملكلةصصخملامعدلاةحفصىلإعوجرلاىجُري Dynavox.تنرتنإلاربعانيدلمعدلاتاحفصنعثحبا.جتنملابةطبترملاليحلاوحئاصنلاولكاشملابةقلعتملاتامولعملاثدحأىلعةحفصلاهذهيوتحت
www.TobiiDynavox.com/support-training:ينورتكلإلاعقوملاىلع

هعملماعتتيذلاعزوملاوألولحلاراشتسمبلصتا
Tobiiةكرشلولحراشتسمبلاصتالاكنكمي،جتنملاعمكهجاوتلكاشموأتاراسفتسايأدوجوةلاحيف Dynavoxحئاصنلاءاطعإلالخنمكلةدعاسملضفأميدقتمهنكميويصخشلادادعإلابرثكأةياردىلعمهف.ةدعاسملاىلعلوصحللدمتعملاعزوملاوأ
www.TobiiDynavox.com/contactينورتكلإلاعقوملاةرايزكنكمي،لاصتالاليصافتىلععالطالل.جتنملامادختساىلعبيردتلاو

Tobii©رشنلاوعبطلاقوقح Dynavox AB.نيينعملااهباحصألةصاخةيكلمةيراجتلاتامالعلاعيمجدُعت.قبسمراطخإنودرييغتللتافصاوملاعضخت.ةيلحملاقاوسألالكيفتامدخلاوتاجتنملاعيمجرفوتتال.

https://www.TobiiDynavox.com/support-training
https://www.TobiiDynavox.com/contact
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