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بطاقات تدريب



إليك بطاقات تدريب TD Snap Core First الخاصة بك. ستساعدك هذه البطاقات على 
البدء في تكييف استخدام جهازك في حياتك اليومية وتعريفك ببعض التعديالت األساسية.
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رموز االستجابة السريعة

نستخدم رموز االستجابة السريعة حتى يتسنى لنا إمكانية الوصول السريع إلى المعلومات، ومنها 
مثاًل مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى كتابة وإدراج عناوين الويب. امسح رمز االستجابة السريعة 

ضوئًيا باستخدام كاميرا هاتفك الذكي لعرض المعلومات الخاصة بالرمز.

Android مستخدمي نظام التشغيل
حمل تطبيق قارئ رمز االستجابة السريعة المجاني 

من متجر التطبيقات جوجل بالي. ابحث عن »الماسح 
الضوئي لرمز االستجابة السريعة« أو »قارئ رمز 

االستجابة السريعة« للعثور على العديد من التطبيقات.

 Windows مستخدمي نظام التشغيل
حمل تطبيق قارئ رمز االستجابة السريعة المجاني من 

متجر التطبيقات ويندوز ستور. ابحث عن »الماسح 
الضوئي لرمز االستجابة السريعة« أو »قارئ رمز 

االستجابة السريعة« للعثور على العديد من التطبيقات.

IOS مستخدمي نظام التشغيل
إذا كنت من مستخدمي إصدار iOS 11، فافتح كاميرا 

هاتفك وامسح رمز االستجابة السريعة. اضغط على 
اإلشعار الذي يظهر عقب مسح الرمز.

في حال لم تتم ترقية جهازك لنظام iOS 11، قم بتحميل 
أحد تطبيقات مسح رمز االستجابة السريعة. يوجد العديد 

من التطبيقات المجانية المتاحة في متجر التطبيقات.
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األسئلة المتكررة

هل تحد وسائل التواصل التعويضي المعزز/البديل من تطور اللغة والكالم 
لدى األفراد؟

اإلجابة هي ال، حيث أثبتت الدراسات واألبحاث التي أجريت على مدى عقد 
من الزمان أن استخدام وسائل التواصل التعويضي المعزز/البديل ال تشكل 

عائًقا في اكتساب اللغة و/أو تطور الكالم لدى األفراد.

 هل تعد وسائل التواصل التعويضي المعزز/البديل ذات نفع لألفراد الذين 
يملكون قدرة بسيطة على التحدث؟

نعم، تدعم وسائل التواصل التعويضي المعزز/ البديلة األفراد ذوي صعوبات 
التواصل المختلفة من التواصل بشكل مستقل مع أقرانهم االعتياديين أو من 

ذوي اإلعاقة باإلضافة لذويهم ومقدمي الرعاية لهم. 

هل يوجد حل إذا كان الفرد يعاني من إعاقة جسدية تحده من استخدام أداة 
تواصل باللمس؟

نعم، حيث توجد مجموعة متنوعة من سبل الوصول الشامل التي تمكن 
األشخاص ذوي اإلعاقات المتعددة من التحكم بأجهزة التواصل التعويضي 
المعزز/البديل، ومنها على سبيل الذكر ال الحصر: جهاز التحكم عن بعد 

باستخدام حركة الرأس، أو التحديق بالعينين، ومشابههما. غالًبا ما يشار إلى 
هذه الخاصية باسم »إمكانية الوصول«. يستطيع األفراد الذين ال يستطيعون 

استخدام جهاز االتصال بأيديهم استخدام نظرات العين أو مؤشر الرأس أو 
الماوس أو المسح الضوئي كوضع اختيار أساسي لهم.

هل من الممكن أن يعد بعض األفراد دون السن المناسب أو ذوي إعاقة 
شديدة جدا تحول دون استفادتهم من استخدام أجهزة التواصل التعويضي 

المعزز؟
ال، حيث أنه ال يوجد فرد ذو إعاقة شديدة جًدا أو سن حديث جًدا بحيث يحول 

ذلك دون استفادته من وسائل التواصل التعويضي المعزز.

إذ تقوم وسائل التواصل التعويضي المعزز بتعزيز مهارات التطور اللغوي، 
المهارات اإلدراكية، ومهارات القراءة والكتابة لدى األطفال. كما أنها تساهم 
إيجابا في تطوير المهارات االجتماعية ومهارات اللعب والتعلم لدى األطفال.

امسح هذا الرمز ضوئًيا 
لالطالع على المزيد من 

األسئلة واألجوبة المتكررة.

امسح هذا الرمز ضوئًيا 
لمشاهدة مقطع فيديو حول 

سبل الوصول على األجهزة 
التكنولوجية المتطورة.
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المعجم األول لمصطلحات تي دي سناب كور

الكلمات األساسية
مجموعة محدودة من الكلمات األساسية التي تستخدم 

بشكل متكرر والتي من الممكن استخدامها بشكل أوسع 
عن طريق توظيفها في سياقات مختلفة.

عبارات سريعة
الكلمات القصيرة والعبارات البسيطة المستخدمة في 

المناسبات اليومية إلبقاء المحادثة جارية أو لفت االنتباه أو 
التعليق على أمر ما.

قوائم الكلمات و قوائم كلمات المواضيع
ُتنظم قوائم الكلمات عند تصنيفها حسب الفئة )مثل الطعام 

والحيوانات األليفة، إلخ(. ُتنظم كلمات الموضوع عند 
تصنيفها حسب الفئة الخاصة بكل موضوع على حدة.

المواضيع
رسائل مخزنة مسبًقا ومكونة حسب هدف التواصل 

خاصة بحالة أو بيئة معينة.

شريط األدوات
توجد هنا كل أدوات االتصال. اعثر على اختصارات 

لمفردات الجوهر، والعبارات السريعة، والمواضيع.
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المعجم األول لمصطلحات تي دي سناب كور

أوالً... ثم بعد ذلك
وضح للفرد ما سيحدث أوالً وماذا سيحدث بعد ذلك.

لوحة المعلومات
تحتوي لوحة المعلومات على 

عناصر تحكم في الجهاز، على سبيل 
المثال ال الحصر مستوى الصوت 

وأجهزة التحكم عن ُبعد. يمكنك 
الوصول إلى لوحة المعلومات من 

خالل شريط المهام.

أداة التحرير
حرر المحتوى أو غير اإلعدادات.

السرد االجتماعي )سيناريو(
القصص التي تصف موقًفا ما وتسرد ما قد يشعر به الفرد 

وكيف يتعامل معه بطرق إيجابية.

عداد الوقت المرئي
اعرض مقدار الوقت المتبقي في كل نشاط.

الجدول الصغير
اعرض ترتيب مجموعة محدودة من األنشطة.

دعم وتعزيز السلوك )انظر كل موضوع(
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استخدام وسائل التواصل التعويضي المعزز/البديل

يعني استخدام االتصاالت المعززة والبديلة إتاحة المزيد من الفرص لألفراد لالنخراط والمشاركة 
في أنشطة الحياة اليومية. تكمن الخطوة األولى للتنفيذ الناجح في أن تكون شريك تواصل متميز.

تمثل مهارات شركاء التواصل تقنيات يمكنك استخدامها لزيادة استجابة وفعالية جهاز االتصال.

تحديد الفرص المتاحة
تحديد األوقات التي يمكن فيها للفرد تعلم وممارسة 

مهارات التواصل خالل يومه. على سبيل المثال، ساعدهم 
في استخدام TD Snap Core First للتعبير عن 

اختيارهم لتناول وجبة خفيفة أو مشاهدة فيلم.

توفير بيئة تواصل إيجابية.
تبني هذه السلوكيات واالستراتيجيات التي تحث على التواصل.

 افترض األهلية 	
»أعلم أنه بوسعك فعل ذلك.«

 التركيز على االستخدام وليس االختبار 	
ال تقل »ابحث عن كلمة كتاب«. ولكن قل »لقد حان وقت القراءة. ماذا 

تحب أن نقرأ؟
 االستجابة لكافة أنواع التواصل 	

عندما يقوم مستخدم وسيلة التواصل التعويضي المعزز باالبتسام للشريك، 
فإنه يرد: يبتسم لك. الشريك: »حسًنا ، مرحًبا بك أيًضا!«

 انتظر 	
ينتظر الشريك ٥ ثواني قبل تقديم المساعدة .لتحديد موقع المفردات

امسح هذا الرمز ضوئًيا 
لمشاهدة مقطع فيديو حول 

كيفية توفير بيئة تواصل 
إيجابية.
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استخدام وسائل التواصل التعويضي المعزز/البديل

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 بالتعامالت اإلنسانية 	
البدء بعملية التواصل 	
استخدام المزيد من المفردات 	
زيادة التعامالت اإلنسانية 	
زيادة االستمتاع بالتعامالت اإلنسانية 	
تحقيق المزيد من االستقالل في التواصل 	

امسح هذا الرمز ضوئًيا 
لمشاهدة مقطع فيديو حول 

كيفية تحقيق النجاح.

النمذجة
ثبت أن طريقة النمذجة هي أفضل وسيلة لتعليم األفراد لمهارات التواصل 
باستخدام  وسائل التواصل التعويضي المعزز/البديل. تشمل طريقة وضع 

النماذج لمس الجهاز واستخدامه أثناء التحدث والتفاعل مع الشخص.
تمثل النمذجة أسلوًبا سلًسا يوضح للمتلقي »مستخدم التواصل التعويضي  	

المعزز/البديل«
ال تتطلب أن يمتلك المتعلم مهارة التقليد/ أو المحاكاة. 	
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. 	

امسح هذا الرمز ضوئًيا 
لمشاهدة فيديو يبين طريقة 

وضع النماذج.
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هيا نستخدمه!

تهانينا! دعنا نبدأ العمل ونتحدث عن كيفية استخدام TD Snap Core First في حياتك اليومية.

لقد أنشأنا ووفرنا لك أربعة أنشطة لتبدأ بها. اختر األنشطة المحفزة التي تساعدك على المشاركة. ال 
تتردد في تكرار األنشطة ألن التكرار يساعد في عمليات التعلم.

تجنب أخطاء المبتدئين!
ال داعي إلنشاء شيء من ال شيء. لقد صممنا البنية التحتية الالزمة لكل احتياجات التواصل. تعرف على ما هو  	

موجود في TD Snap Core First ثم قم بتخصيصه للمستخدم.
ال تضع نفسك أو المستخدم تحت المزيد من الضغوط.  	
لست ملزًما بتنفيذ كل مهمة بدقة بالغة في البداية. من الطبيعي ارتكاب األخطاء في البداية. استخدم النصائح  	

المقدمة على البطاقة رقم #3 - »استخدام وسائل التواصل التعويضي المعزز/البديل« للمساعدة في توفير الفرص 
للفرد للمشاركة واالنخراط.
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معلومات هامة

www.tobiidynavox.com/support-training :تقديم الدعم والتدريب

اتصل بـ Tobii Dynavox للحصول على ممثل دعم فني.

المالحظات:

http://www.tobiidynavox.com/support-training%20
http://www.tobiidynavox.com/support-training%20
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نوع النشاط: قراءة كتاب

اإلعداد
اختر المواضيع في شريط المهام. حدد مكان موضوع 

القراءة وراجع المفردات قبل الشروع في النشاط.

مواضيع قراءتي األولى في
 بطاقات تدريب 	

TD Snap Core First 
كتابك المفضل 	
مكان مريح 	

1
2
3

4

لمحات مفيدة
إذا تكررت جملة ما في القصة وكان لديك زر فارغ على الصفحة، فبرمج الجملة على الزر. 	
انقر فوق الزر كلما ظهرت الجملة المتكررة. 	
نجح برمجة رسائل مثل »اقلب الصفحة« و »اقرأها مرة أخرى« مبرمجة بشكل مسبق في جهازك. 	
علِّق على كل شيء ينظر إليه الطفل أو يشير إليه في بيئته المحيطة. وعند االنتهاء من قراءة الكتاب، قم  	

بالثناء على جهود الطفل ومحاوالته التواصلية أثناء النشاط.
راجع الكتاب مرة أخرى وركز على الصور. الحظ الكلمات الموجودة في الجهاز والتي تتطابق مع الصور  	

والنماذج في القصة، ثم اخترها وقم بنمذجة استخدامها مع الطفل.

الخطوات

م الكتاب واشرح الغالف. ناقش محتوى موضوع الكتاب. قدِّ

اقرأ كل صفحة ثم توقف مؤقًتا إلتاحة فرص التواصل. 

توقف مؤقًتا أثناء القراءة للمناقشة وطرح األسئلة )على سبيل المثال، 
ما رأيك في ما سبق؟ هل هذا مخيف؟ أعتقد أن الصبي كان خائفا(.

ال تختبرهم عقب االنتهاء من قراءة الكتاب، بل اسأل بدالً من ذلك 
عن شعورهم أو رأيهم في القصة.
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نوع النشاط: لعب لعبة

اقتراحات لأللعاب 
قول بس ال تقول، سعودي ديل، ال يوقف، أكفش، شكلي إذا

اإلعداد
اختر المواضيع من شريط المهام. حدد مكان موضوع 

اللعبة وراجع المفردات قبل الشروع في النشاط.

1
2
3
4

محتوى الكتاب
قائمة ألعابك المفضلة  	

 المبرمجة في
TD Snap Core First 

ألعابك اللوحية أو/و أو  	
األلعاب الورقية المفضلة

لمحات مفيدة
تحقق من مجلد »مفردات األلعاب« ضمن »مفردات الموضوع« لمزيد من المصطلحات اللغوية. 	
تمت برمجة رسائل مثل »دوري« و »العب مرة أخرى« و »ال أحب هذه اللعبة« في جهازك مسبًقا. 	
اجعل المستخدم يتتبع دور الجميع )دوري، دورك( من خالل اختيار األزرار المناسبة. 	

الخطوات

قدم شرح عن اللعبة وراجع قواعد اللعب إذا لم تلعبها من قبل.

ابدأ اللعب باستخدام المفردات التي راجعتها.

خذ عدة أوقات مستقطعة لالستراحة والتعليق على سير اللعب.

خذ بعض الوقت للتعليق على اللعب بمجرد أن تنتهي اللعبة.



6

نوع النشاط: مشاهدة األلعاب الرياضية

لمحات مفيدة
استخدم زر التحرير إلضافة فريقك المفضل إلى الزر الُمسمى »الفريق المفضل ][«. 	
تمت برمجة رسائل مثل »هل توجد مباراة اليوم؟« و »أحب هذا الفريق« و »أداؤهم سيء« مسبًقا على  	

جهازك.
إذا كان لديك زر فارغ، استخدمه لبرمجة هتافات ممتعة لفريقك. 	

اإلعداد
اختر قائمة المواضيع من شريط المهام. حدد مكان 

موضوع الرياضات وراجع المفردات قبل الشروع في 
النشاط.

1

2
3

المواد التي ستحتاجها لممارسة 
النشاط:

الرياضات المبرمج مسبًقا في  	
TD Snap Core First

أحداثي الرياضية المفضلة 	
وجبات خفيفة )لو أحببت( 	

الخطوات

قدم شرًحا للحدث الرياضي الذي ستشاهده واستعرض الفرق التي 
سوف تلعب.

اشرح كيفية التنقل وتفعيل األزرار لتقديم تعليقات ممتعة أثناء اللعبة.

راجع أي محاوالت تواصل ناجحة عقب انتهاء النشاط )على سبيل 
المثال، »لقد أحببت حًقا الطريقة التي تشير بها إلى الكرة لتظهر لي 

أنك أعجبت بها«(. 
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لمحات مفيدة
تمت برمجة رسائل مثل »هل يمكننا تناول الطعام بالخارج؟« و »أحب هذا المكان« و »ال أجد أي  	

شيء مما أريده هنا« مسبًقا على جهازك.
شجع جميع من يجلسون على الطاولة على المشاركة في ذلك، بما في ذلك النّدل في المطعم. 	

نوع النشاط: الذهاب إلى المطعم

اإلعداد
اختر المواضيع في شريط المهام. حدد مكان موضوع 

المطاعم وراجع المفردات قبل الشروع في النشاط.

1
2

3

4

المواد التي ستحتاجها لممارسة 
النشاط:

قائمة الكلمات المختصة  	
بموضوع المطاعم المبرمجة مسبًقا 

TD Snap Core First في
المطعم المفضل 	
األطعمة اللذيذة 	

الخطوات

ناقش موضوع الذهاب إلى المطعم

يمكنك البدء في نمذجة استخدام المفردات قبل الوصول إلى المطعم. 
حدد على سبيل المثال الزر المبرمج مسبقا لرسالة: »دعونا نخرج 

لتناول وجبة العشاء«.

بمجرد وصولكم للمطعم، ابدأ بنمذجة استخدامك للجهاز طوال فترة 
تواجدكم في المطعم.

راجع أي محاوالت تواصل ناجحة عقب االنتهاء من تناول وجبتك. 
)على سبيل المثال، »عندما تضغط على« المزيد »، كنت أعرف 

أنك تريد المزيد من الخبز فناولتك الطبق«(.
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البحث عن كلمة

امسح هذا الرمز ضوئًيا 
للحصول على مزيد من 
المعلومات حول خاصية 

البحث.
اختر مربع البحث واكتب الكلمة التي تريد البحث عنها.

اختر الكلمة المطلوبة من قائمة الخيارات الظاهرة.

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

اختر أداة البحث. 1

2
3
4
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تغيير أحجام خاليا لوحة التواصل

امسح هذا الرمز ضوئًيا 
لمشاهدة مقطع فيديو قصير 

حول تغيير حجم خط الشبكة.

نقترح عليك إعطاء األولوية لقدرة المستخدم على تحديد األزرار بدقة. لضمان 
قدرة المستخدم على تحديد واختيار ما يريد بدقة باستخدام يده للوصول 

المباشر، البد من التدريب على استخدام الجهاز باستمرار. ابدأ العمل باختيار 
لوحة تواصل ذات عدد خاليا أقل. بعد مرور فترة على استخدام الفرد 

للجهاز، سيصبح أكثر مهارة في التحديد واالختيار وربما يصبح بإمكانك أن 
تساعده بوضع لوحة تواصل ذات عدد أكبر من الخاليا. يعد تغيير حجم لوحة 
 TD Snap Core التواصل بتعديل عدد الخاليا أمًرا سهالً، وقد تم تصميم
First Page Set للحفاظ على مواقع الكلمات في نفس مكانها مهما تغير 

حجم لوحة خاليا التواصل.

حدد زر التحرير.

حدد Grid Size )حجم خاليا لوحة التواصل(.

1
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4
5

اختر من أحجام لوح التواصل الموصى بها.

اختر Done )تم(.

حدد عالمة التبويب Page Set )مجموعة الصفحات(.



TD Snap مع Google استخدام مساعد

نصائح لالستخدام الصحيح:
قد يصعب أمر إيقاف تشغيل الموسيقى أو االستجابة ألي أوامر أخرى عند تشغيل الموسيقى بصوت عاٍل. 	
إذا لم تحصل على الرد المرغوب عند إرسال أمر Google، فجرب كتابة األمر بصيغة مختلفة أو حدد األمر  	

 بدقة أكثر. 
مثال: إذا لم تنجح عبارة »Ok Google، أشعل الضوء«، فجّرب عبارة »Ok Google، أشعل مصباح غرفة 

العائلة«.
	 .Google قبل األمر عند استخدام مكبر صوت خارجي من »Ok Google« احرص أن تقول
تحقق من وجود طريقة لطلب المساعدة ووجود نظام نسخ احتياطي لوظائف التحّكم اآللي بأجهزة المنزل في حال  	

حدوث أي مشكلة أو عطل فني.
تعمل األلعاب على أفضل وجه عندما ال تتطلب استجابات محددة وتعطي متسًعا من الوقت للرد. 	

ُتصنف صفحات مساعد Google المتوفرة في TD Snap حسب الوظيفة. تتيح لك أزرار المهام 
الموجودة في هذه الصفحات إدارة المهام اليومية وتشغيل الموسيقى وطرح األسئلة وكذلك التحكم 

 .Google في إدارة منزلك باستخدام مساعد

  :TD Snap في Google اتبع الخطوات التالية للعثور على صفحات مساعد
1

2.Google اختر مساعد

اختر لوحة المعلومات من 
شريط المهام.

ال يتطلب ذلك أجهزة إضافية.

 Google Nest Mini يستلزم وجود جهاز
أو مكبر صوت يدعم Google مساعد.

 Logitech يستلزم أيًضا وجود جهاز
.Harmony Hub

ويستلزم وجود منفذ ذكي أو مصباح 
كهربائي أو ترموستات.

تشير الرموز إلى األدوات التي تحتاجها الستخدام هذا الزر.

8



TD Snap مع Google استخدام مساعد

Google األسئلة الشائعة عن مساعد
هل من الضروري تنزيل تطبيق Google Home؟

نعم، ستحتاج إلى تنزيل تطبيق Google Home على هاتفك أو جهازك اللوحي إذا كنت قد اشتريت معدات إضافية 
)مثل جهاز Google Nest Mini والمقابس الذكية وما إلى ذلك(. 

هل من الضروري إنشاء حساب Google؟
 Google يجب عليك ربط حساب .Google مجاني لسهولة استخدام مساعد Google نعم، يجب إنشاء حساب

.)Google من خالل الخطوات اآلتية )تحرير< مستخدم< االتصال بـحساب TD Snap الخاص بك بـبرنامج

هل يمكنني االستماع إلى الموسيقى؟
 Google Homeو Google Nest Mini مثل( Google نعم، يجب عليك استخدام مكبر صوت خارجي من

Nest وما إلى ذلك(، وتحقق من إمكانية سماع الجهاز أثناء سماع الموسيقى.  

هل يمكنني التحكم في األضواء في منزلي؟  
نعم، يمكنك التحكم في األضواء في منزلك باستخدام األدوات المناسبة. 

أقتني جهاز ذكي في منزلي. هل يمكنني التحكم في الجهاز الذكي باستخدام مساعد Google؟ 
نعم. راجع دليل االستخدام المرفق مع األجهزة الذكية للحصول على معلومات مستفيضة.

هل يمكنني استخدام مساعد Google لمكالمات الطوارئ؟
ال، لن يتصل مساعد Google بخدمات الطوارئ.

كيف أحصل على الدعم الفني؟
في حالة مواجهة المشكالت المتعلقة ببرنامج TD Snap، اتصل بالدعم الفني 

 Tobii Dynavox لـ

انتقل إلى موقع الشركة الُمصنعة على الويب فيما يتعلق بالمشكالت الخاصة 
باألدوات الذكية.

الدعم الفني ل Google الستكشاف األخطاء وإصالحها
https://qrco.de/GoogleAssistantExplore

https://qrco.de/GoogleAssistantHelp

https://qrco.de/GoogleNestHelp

امسح رمز االستجابة السريعة 
ضوئًيا، لقراءة دليل مساعد 
Google الكامل لـبرنامج 

.TD Snap

8
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تحرير زر

اختر زر Camera إلضافة صورة.

اختر زر Search )البحث( للعثور على رمز.

امسح هذا الرمز ضوئًيا 
للحصول على مزيد من 
المعلومات حول أزرار 

التعديل.

انتقل إلى الصفحة التي تحتوي على الزر الذي تريد تعديل وظيفته. 1

اختر األمر Edit )تحرير(. 2

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

3

اختر الزر الذي تريد تحرير وظيفته.

اتبع الخطوات اآلتية لتغيير رمز الزر:

4
5

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.

عدل اإلجراءات لتغيير ما يحدث عند تحديد الزر.

7

6

8

عند االنتهاء، اختر Done )تم(. 9
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تعديل صفحة »دعم وتعزيز السلوك«

ابحث عن صفحة الدعم التي تحتوي على »دعم وتعزيز السلوك« الذي ترغب في تعديله. 1

اختر األمر Edit )تحرير(. 2

حدد زر »الدعم« المراد تعديله. 3

 First مؤقت بصري( أو( Visual Timer أو )استعراض التقويم( Mini-Schedule( حدد اإلجراء
)األول( ثم أو Script )تخطيط((.

اختر رمز القلم في أي صف إلجراء التغييرات.

4

5

انقر على زر معاينة في الجزء السفلي من لوحة تعديل الدعم لمعاينة التغييرات التي أجريته على دعم 
وتعزيز السلوك.

عند االنتهاء، حدد Done )تم(.

6

7
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مشاركة وحفظ صفحاتك: 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 التخزين السحابي بنقرة واحدة 	

ترتبط الصفحات المتزامنة ببعضها البعض، بخالف النسخ، من خالل 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.

امسح رمز االستجابة 
السريع ضوئًيا لمزيد من 

المعلومات حول المزامنة و
:myTobiiDynavox.com

زر المزامنة الخاص بك. 
تجده في الشريط العلوي 

.TD Snap لبرنامج
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مشاركة وحفظ صفحاتك: حفظ في ملف

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 في ملف
يمثل الحفظ في ملف وسيلة جيدة للمشاركة مع األشخاص 

الذين يرغبون في إجراء تغييراتهم الخاصة بعيًدا عنك، 
وعندما تريد فقط حفظ أو مشاركة صفحتين وليس 

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.

المزامنة
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 مالئمة لجهاز واحد. ُيرجى العلم أنك تنشء 

نسخة احتياطية على التخزين السحابي في كل مرة تقوم 
فيها بالمزامنة.



myTobiiDynavox.com

myTobiiDynavox.com

يمنحك حساب myTobiiDynavox.com المجاني الخاص بك الوصول إلى العديد من المزايا، 
بما في ذلك التخزين السحابي للنسخ االحتياطي ومزامنة إعدادات الصفحات والمشاركة وخطط 

الدروس والكثير غير ذلك.

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 	

11
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الدعم اإلضافي

 Tobii Dynavox اتصل بـ
للحصول على ممثل دعم فني.

TD مجتمع

qrco.de/TDFB

TD Snap صفحة الدعم الفني ل

qrco.de/SnapHelp

 Tobii Dynavox مركز تعلم 
)اإلنجليزية فقط(

learn.tobiidynavox.com

#1000161 Tobii Dynavox Snap Core First Training Cards v.1.4 - ar-SA
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