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رموز االستجابة السريعة

نستخدم رموز االستجابة السريعة حتى يتسنى لنا إمكانية الوصول السريع إلى المعلومات، ومنها مثاًًل مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى 
كتابة وإدراج عناوين الويب. امسح رمز االستجابة السريعة ضوئًيا باستخدام كاميرا هاتفك الذكي لعرض المعلومات الخاصة بالرمز.

 مستخدمو نظام أندرويد
ل تطبيق قارئ رمز االستجابة السريعة المجاني من متجر التطبيقات جوجل باًلي. ابحث  نزِّ
عن "الماسح الضوئي لرمز االستجابة السريعة" أو "قارئ رمز االستجابة السريعة" للعثور 

على العديد من التطبيقات.

 مستخدمو نظام ويندوز
ل تطبيق قارئ رمز االستجابة السريعة المجاني من متجر التطبيقات ويندوز ستور. ابحث  نزِّ
عن "الماسح الضوئي لرمز االستجابة السريعة" أو "قارئ رمز االستجابة السريعة" للعثور 

على العديد من التطبيقات.

iOS مستخدمو نظام 
افتح كاميرا هاتفك ووجهها إلى رمز االستجابة السريعة. اضغط على اإلشعار الذي يظهر 

عقب مسح الرمز.

األسئلة المتكررة
 كيف أحدد مجموعة الصفحات التي سأستخدمها؟

يتم تحديد مجموعة الصفحات المناسبة لكل مستخدم من خاًلل عوامل متعددة، بما في 
ذلك احتياجات الوصول ومستوى معرفة القراءة والكتابة واحتياجات وتفضياًلت الرموز 
وأسلوب اكتساب اللغة )التحليلي مقابل الجشطالت( والتشخيص السريري )فقدان النطق، 
وما إلى ذلك( ولغته )لغاته(. تأتي أفضل التوجيهات من إحالة طبيبك أو استشاري حلول 

Tobii Dynavox المحلي. سوف ينظرون إلى الملف الشخصي واالحتياجات الفريدة لكل 
مستخدم ويقدمون توصية. تفضل بزيارة TobiiDynavox.com وحدد تواصل للعثور على 

.Tobii Dynavox استشاري الحلول المحلي أو شريك

 هل يمكنني تجربة مجموعات صفحات مختلفة؟
نعم! يمكنك اختيار مجموعة صفحات مختلفة بأي وقت. انتقل إلى تحرير< مجموعة 

الصفحة< ]حدد مجموعة الصحة الحالية[ < مجموعة صفحة جديدة.

ب مجموعات صفحات مختلفة في بداية رحلتك إذا أردت. مع ذلك، بمجرد أن يبدأ  جرِّ
المستخدم في التعرف على نفسه وتحقيق النجاح في مجموعة صفحات معينة، فمن األفضل 

االلتزام بهذه المجموعة. 

 ماذا لو كان المستخدم يعاني إلجراء التحديدات بدقة؟
يوجد عدد من الطرق لمساعدة المستخدم على إجراء التحديدات بسرعة وبدقة. كل شيء بدًءا 
من تغيير طريقة الوصول إلى ضبط اإلعدادات إلى اختيار حجم شبكة مختلف أو مجرد إعادة 

ضبط موضع الجهاز يمكن أن يحل مشكاًلت الوصول. يمكننا المساعدة! تواصل دائًما مع 
طبيبك المحلي أو استشاري الحلول أو شريك Tobii Dynavox أواًل. وإال، اتصل بدعم 

Tobii Dynavox أو أرسل رسالة بريد إلكتروني.

امسح هذا الرمز ضوئًيا لمشاهدة 
مقطع فيديو حول سبل الوصول 

على األجهزة التكنولوجية 
المتطورة.

qrco.de/bbA7US

http://TobiiDynavox.com
http://qrco.de/bbA7US


2

نصائح تقديم االتصال البديل المعزز

 بذل جهد جماعي
يجب أن يكون جميع أفراد العائلة واألشخاص الرئيسين اآلخرين على دراية بـ TD Snap. امنح كل شخص بعض الوقت 

الستكشاف التطبيق وتحديد الكلمات الشائعة التي تظهر في تفاعاًلتهم مع مستخدم االتصال البديل المعزز. 

 احتفظ به بمتناول يدك
احتفظ بجهاز االتصال البديل المعزز معك ويمكن الوصول إليه في جميع األوقات من المستخدم. فكر في جهاز االتصال 

البديل المعزز على أنه صوته. صوتك ضروري لك وال ينبغي أن يكون الشخص بدون صوته! 

النموذج، النموذج، النموذجيتعلم الناس اللغة من خاًلل الماًلحظة واالستماع، ثم تجربتها بأنفسهم. ثبت أن طريقة النمذجة هي 
أفضل وسيلة لتعليم األفراد التواصل باستخدام االتصال البديل المعزز. تشمل طريقة وضع النماذج لمس الجهاز واستخدامه 

أثناء التحدث والتفاعل مع الشخص. نموذج االتصال باستخدام TD Snap عندما تتحدث إلى مستخدم االتصال البديل 
المعزز وطوال اليوم. يجب أن يشارك جميع أفراد األسرة ومقدمي الرعاية في النمذجة أيًضا.

تمثل النمذجة إظهار كيفية التواصل للفرد.  	

ال تتطلب التقليد.  	

قم بنمذجة الكلمات الرئيسية وليست كل كلمة تقولها.  	

تعامل بينما أنت تبحث عن المفردات.  	

البأس أن تخطئ فاألخطاء جيدة، حيث توفر لك الفرصة للنمذجة حول كيفية  	
تصحيحها. 

تذكر أن النمذجة ليست لغًزا أو اختباًرا. 	

 االستجابة لجميع محاوالت االتصال
من الشائع أن يستكشف مستخدمو االتصال البديل المعزز أجهزتهم ويجرون تحديدات تبدو عشوائية في البداية. عندما 

تستجيب لتحديداتهم، فإنك تؤكد أن لكل كلمة معنى ولها نتائج حقيقية.

 التعرف على الفرص
تحديد األوقات التي يمكن فيها للفرد تعلم وممارسة مهارات التواصل خاًلل يومه. على سبيل المثال، ساعدهم في استخدام 

TD Snap للتعبير عن اختيارهم لتناول وجبة خفيفة أو مشاهدة فيلم.

 ُكن صبوًرا
تعلم استخدام االتصال البديل المعزز يشبه تعلم أي لغة جديدة. لن تتوقع أن يقوم أي شخص بإنتاج اتصال موضوعي بلغة 

جديدة تماًما في األيام األولى أو حتى أسابيع التجربة. ما عليك سوى متابعة نمذجة الفرص عالية األهمية وتوفيرها للتواصل 
.TD Snap واالستجابة ألي اختيارات يقومون بها في

شاهد فيديو يوضح النمذجة.

qrco.de/bbA7Ur
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كونك شريك اتصال رائع

تذكر أن تستخدم االستراتيجيات أدناه لتكون شريًكا جيًدا في التواصل وتنشئ بيئة لنجاح االتصال.

 إنشاء بيئة تواصل إيجابية
تبني هذه المواقف واالستراتيجيات التي تشجع على التواصل.

 افتراض الكفاءة  	
"أعرف أن لديك أشياء لتعرب عنها" "يمكنك فعل هذا"

 التركيز على االستخدام وليس االختبار 	
بداًل من قول "ابحث عن كلمة كتاب". ولكن قل "لقد حان وقت القراءة. ماذا تحب أن نقرأ؟

 االستجابة لكافة أنواع التواصل 	
المتعلم: يبتسم لك. الشريك: "حسًنا ، مرحًبا بك أيًضا!"

 انتظر 	
يستغرق التواصل عن طريق االتصال البديل المعزز وقًتا. العد حتى خمس قبل تقديم المساعدة لتحديد موقع المفردات. إذا كان مستخدم االتصال 
البديل المعزز يركب جملة، فانتظر بصبر حتى يتحدث بداًل من القراءة من فوق كتفه، أو تخمين ما سيقوله، أو ببساطة المضي قدًما في المحادثة.

 البحث عن النجاح
ال يقتصر البحث عن النجاح على مجرد قدرة الفرد على التواصل كيفما تتوقعه ومتى تتوقعه وكيف تتوقعه.

قد يشمل النجاح على ما يلي:

زيادة االهتمام بالتعاماًلت اإلنسانية 	

البدء بعملية التواصل 	

استخدام المزيد من المفردات 	

زيادة التعاماًلت اإلنسانية 	

زيادة االستمتاع بالتعاماًلت اإلنسانية 	

تحقيق المزيد من االستقاًلل في التواصل 	
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نوع النشاط: لعبة التفتيش! 

يجب أن يكون التعرف على المفردات على جهاز االتصال البديل المعزز تجربة ممتعة وتفاعلية. اجلس مع مستخدم االتصال البديل 
المعزز وابدأ في تحديد األزرار. تعرف على كيفية تنظيم األشياء وابدأ الشعور بالراحة أثناء التنقل في التطبيق. قم بدعوة المستخدم 

لاًلنضمام إليك في لعبة التفتيش عن المفردات. إليك قائمة من األشياء للبحث عنها: 

 نصيحة
استخدم أداة البحث لمعرفة إذا كان عنصر المفردات موجود بالفعل في مجموعة الصفحات قبل إضافة أي شيء.

طريقة الترحيب بأي شخص 

شيء يمكنك استخدامه لرسم صورة 

شيء ترتديه عندما يكون الطقس بارًدا 

حيوانك المفضل 

نشاط أجريته اليوم 

شيء تفعله في الخارج 

طعامك المفضل 

كلمة تصف ما تشعر به 

شيء تحتاجه لتنظيف أسنانك

كلمات لوصف الطقس اليوم

نوع النشاط: تخصيص مجموعة الصفحات

بغض النظر عن مجموعة الصفحات التي تختارها، ستحتاج إلى إضافة بعض المفردات الشخصية. اقِض بعض الوقت في مراجعة 
مجموعة الصفحات للعثور على أفضل المواقع إلضافة هذه المفردات إليها. راجع قسمي تحرير زر وإضافة زر للمساعدة في إضافة 

بعض أو كل المعلومات التالية: 
أسماء األصدقاء واألسرة وصورهم 	

المعلومات الشخصية، إذا كانت مناسبة للعمر )على سبيل المثال، عنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف(  	

المطاعم واألطعمة الكفضلة  	

العروض التلفزيونية المفضلة والفنانين الموسيقيين  	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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اختر زر Camera إلضافة صورة.

حدد زر محرر الرموز لتغيير األلوان في الرمز الحالي.

اختر زر Search )البحث( للعثور على رمز.

عّدل زًرا

انتقل إلى الصفحة التي تحتوي على الزر الذي تريد تعديل وظيفته.

اختر األمر تحرير.

ستظهر لوحة التحرير أسفل الشاشة. الحظ أن "الزر" سيكون مظهًرا بلون مغاير.

اختر الزر الذي تريد تحرير وظيفته.

اتبع الخطوات اآلتية لتغيير رمز الزر:

اكتب في حقل التسمية لتغيير النص الذي يظهر على الزر. اكتب في حقل الرسالة لتغيير الرسالة التي يتم إدراجها أو نطقها عند تحديد الزر.

اختر النمط لتغيير لون الزر أو الحاشية أو الخط أو التخطيط.

تحرير اإلجراءات لتغيير ما يحدث عند تحديد الزر.

6
7
8

عند االنتهاء، حدد تم. 9

شاهد مقاطع فيديو حول أزرار 
التحرير.

qrco.de/bbA7XP

4
5

1
2

3
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إضافة زر

انتقل إلى الصفحة حيث تريد إضافة زر.

اختر األمر تحرير.

حدد الخلية الفارغة حيث تريد إضافة زر.

اختر زر Camera إلضافة صورة.

اختر زر Search )البحث( للعثور على رمز.

اكتب نص تسمية الزر في حقل التسمية.

اتبع الخطوات اآلتية لتغيير رمز الزر:

عند االنتهاء من إضافة األزرار، حدد تم.

حدد زر محرر الرموز لتغيير األلوان في الرمز الحالي.

 ملحوظة
تتم إضافة اإلجراء "التحدث أو إدراج رسالة" تلقائًيا إلى جميع األزرار الجديدة. إلضافة إجراءات أخرى، حدد إضافة إجراء.

1
2

3

4
5

6
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البحث عن كلمة

اختر مربع البحث واكتب الكلمة التي تريد البحث عنها.

اختر النتيجة المطلوبة من قائمة الخيارات الظاهرة.

اتبع المسار المظهر المحدد بلون مغاير للعثور على الكلمة أو العبارة 
أو التي تبحث عنها.

حدد أداة البحث.

شاهد مقطع فيديو قصيًرا حول 
كيفية استخدام أداة البحث. 

qrco.de/bbAAcm

قفل وضع التحرير برمز مرور

إذا كنت بحاجة إلى منع المستخدم من تحرير مجموعة الصفحات أو اإلعدادات أو الشراء داخل التطبيق أو المزامنة، فيمكنك طلب رمز 
مرور للوصول إلى هذه الميزات.

حدد زر التحرير.

 نصيحة
.TD Snap إذا نسيت رمز المرور الخاص بك، فهناك رمز مرور رئيس مدرج في دليل مستخدم

حدد عالمة تبويب النظام.

قم بتعيين استخدام مفتاح تبديل رمز المرور على تشغيل.

أدخل رمز مرور مكوًنا من أربعة أرقام ال يعرفه أحد غيرك وليس من 
السهل تخمينه.

أدخل رمز المرور مرة أخرى للتحقق منه.

عند الخروج من نمط التحرير، سُيطلب رمز المرور للوصول إلى الشراء داخل التطبيق، وإذا تم التمكين، فسُيطلب نمط التحرير و/أو 
المزامنة و/أو وضع البحث.

1

2
3
4

1

2
3
4

5
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حدد عالمة تبويب المستخدم.

حدد استثناءات النطق.

 حدد إضافة استثناء النطق.
سيتم فتح مربع الحوار إضافة استثناء النطق.

في حقل الكلمة، اكتب الكلمة كما ُتكتب.

 في حقل النطق، اكتب الكلمة بالهجاء الصوتي الذي ترغب في أن يتم نطقها به.
الختبار النطق، حدد زر معاينة.

حدد تم لحفظ استثناء النطق.

تصحيح النطق

إذا وجدت كلمة ال يتم نطقها بشكل صحيح بالصوت الذي اخترته، فيمكنك استخدام استثناء النطق لتعليم الصوت نطق الكلمة بالطريقة 
التي تحددها. 

حدد زر التحرير. 

 مالحظة
يتم إرفاق استثناءات النطق بالصوت النشط عندما يتم إنشاء استثناءات النطق. إذا قمت بالتبديل إلى صوت مختلف وترغب في استخدام استثناءات 
النطق نفسها، فإنه يجب عليك استيراد استثناءات النطق من الصوت السابق. راجع دليل مستخدم TD Snap للحصول على مزيد من التفاصيل.

1

2
3
4

5
6

7
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المزامنة
تتيح لك المزامنة ما يلي:

استخدم نفس اإلصدار من "مجموعة الصفحات" على عدة أجهزة 	

مشاركة مجموعة الصفحات مع اآلخرين 	

التعديل عن بعد 	

حفظ مجموعة صفحاتك على السحابة بنقرة واحدة 	

ترتبط الصفحات المتزامنة ببعضها البعض، بخاًلف النسخ، من خاًلل إصدار 
محدث في التخزين السحابي.

عند اختيار األمر مزامنة، فإنك توافق على إرسال التغييرات التي أجريتها إلى 
التخزين السحابي وتتلقى التغييرات التي يجريها اآلخرون.

عندما تتم مزامنة كافة األجهزة المتصلة، يتوافر عليها جميًعا نفس اإلصدار من 
مجموعة الصفحات!

مشاركة وحفظ صفحاتك

 حفظ بملف
يمكن إجراء نسخة احتياطية من مستخدم برنامج TD Snap والصفحات في ملف. يمكن تخزين هذه الملفات ومشاركتها على 

myTobiiDynavox.com أو يمكنك حفظها محلًيا على جهازك أو باستخدام ذاكرة خارجية. 

هل ترغب في المزامنة 
أو حفظ في ملف؟

 حفظ إلى ملف
يمثل الحفظ في ملف وسيلة جيدة للمشاركة مع األشخاص الذين يرغبون في 
إجراء تغييراتهم الخاصة بعيًدا عنك، وعندما تريد حفظ أو مشاركة صفحتين 

فحسب، ليس مجموعة صفحات كاملة.

يتميز الحفظ في ملف أيًضا في األوقات التي ال يتوفر فيها اتصال باإلنترنت. 
أنشئ ملف نسخ احتياطي لنفسك أو ضع الملف على ذاكرة خارجية لمشاركته 

مع األخرين.

يمثل الحفظ في ملف الطريقة الوحيدة إلجراء نسخ احتياطي للمستخدم، بما في 
ذلك جميع إعداداته.

 مزامنة
تكمن أهمية المزامنة عند انتقال المستخدم بين عدة أجهزة. فقد يمتلك المستخدم 
جهاز في المدرسة وجهاز آخر في المنزل. قم بمزامنة مجموعة الصفحات بين 

الجهازين لضمان تناسقها مًعا.

يمكن أيًضا استخدام عملية المزامنة للتعديل عن ُبعد دون إزعاج المستخدم. 
يمكن للمستخدم، على سبيل المثال، مواصلة استخدام جهاز التواصل الخاص به 
أثناء تعديل مجموعة الصفحات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك إجراء 

عملية المزامنة على جهاز الكمبيوتر أواًل، ثم بعد ذلك على جهاز التواصل لتلقي 
التغييرات.

يمكن أيًضا استخدام عملية المزامنة كطريقة نسخ احتياطي ماًلئمة لجهاز واحد. 
ُيرجى العلم أنك تنشء نسخة احتياطية على التخزين السحابي في كل مرة تقوم 

فيها بالمزامنة.

زر المزامنة الخاص بك. تجده 
في الشريط العلوي لبرنامج 

.TD Snap

امسح رمز االستجابة السريع هذا ضوئًيا 
لمزيد من المعلومات حول المزامنة و

:myTobiiDynavox.com

qrco.de/bbA7YD

http://qrco.de/bbA7YD
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الخطوات التالية

 تعلم وتدرب مع مجموعة الصفحات الخاصة بك
يتم تنظيم كل مجموعة صفحات TD Snap بشكل مختلف ولها ميزات مختلفة. لقد أنشأنا بطاقات تدريب لكل مجموعة صفحات. تشرح 
الميزات الفريدة لمجموعة صفحاتك وتساعدك على التعلم العملي من خاًلل نماذج األنشطة. امسح فحسب رمز االستجابة السريع المناسب 

باألسفل.

 TD بطاقات تدريب مجموعة صفحات
Snap Core First

qrco.de/arscftc

http://qrco.de/arscftc
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myTobiiDynavox.com

يتيح لك االنضمام إلى myTobiiDynavox القيام بما يلي:

إجراء نسخة احتياطية للنظام الخاص بك بأمان 	

تحميل األدوات المجانية والموارد األخرى 	

مطالعة خطط دروس Core First المجانية 	

التعرف على المزيد حول التحديثات المتاحة  	

الوصول إلى الدعم الفني واألسئلة المتكررة 	

مشاركة مجموعات وحزم الصفحات 	

يمنحك حساب myTobiiDynavox.com المجاني الخاص بك الوصول إلى العديد من المزايا، بما في ذلك التخزين السحابي للنسخ 
االحتياطية ومزامنة مجموعة الصفحات والمشاركة وخطط الدروس والكثير غير ذلك!

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

http://myTobiiDynavox.com
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الدعم اإلضافي

Tobii Dynavox مركز تعلم

learn.tobiidynavox.com

TD Snap صفحة الدعم الفني لـ

qrco.de/SnapHelp

مجتمع TD عبر فيسبوك

qrco.de/TDFB

اتصل بـ Tobii Dynavox للحصول على 
ممثل دعم فني.

#1000262 Tobii Dynavox Snap Basics Training Cards v.1.0 - ar-SA

http://learn.tobiidynavox.com
http://qrco.de/SnapHelp
http://qrco.de/TDFB



