
ثحبلا نع ةحمل

 لازي ال نكلو ،تنرتنإلل ةميظع ةمدخب ايلارتسأ قطانم مظعم عتمتت
 .اهمادختسا وأ تنرتنإلا ىلع لوصحلا ىلع نيرداق ريغ صاخشألا نم ديدعلا

 تنرتنإلا مادختسال ليبس مهيدل سيل نيذلا صاخشألل نكمي الو
 ثدحتلا ىلإ ةفاضإ ،مهلاومأ ةرادإو ةيحصلا رومألاو لمعلل ةمهم تاودأ لامعتسا

.مهتلئاع دارفأو مهئاقدصأ ىلإ

 ةدودحملا ةيزيلجنإلا ةغللا ووذ نورجاهملاو نسلا رابك هجاوي نأ حجرملا نم
 مادختسا يف مهتكراشم مدع يأ ”يمقرلا داعبتسالا“ ضفخنملا لخدلا يوذو

.ةيمقرلا ةينورتكلإلا ايجولونكتلا

 يف نيميقملا ىدل ةاواسملاو تنرتنإلا مادختسا يف عورشملا اذه رظنيو
 نروبلم ةعماج لبق نم ثحبلا ذيفنت مت دقل .نروبلم يف نوتلراك ةرامع

 جامدنإلل ةكرتشملا تالاكولا“ ةطبار نم عمتجملا دارفأ نم ةكراشملاب
 ةرامع يف اوشاع صاخشأ ىلإ نوثحابلا ثدحت ثيح ،”(CADI) يمقرلا

.تنرتنإلا مادختسا يف مهبراجت ةفرعم لجأ نم ناكسإلل نوتلراك

ةمدخلا ىلع لوصحلا لاجم

 نإف ،مويلا تنرتنإلا ىلإ لوصولا مهنكمي صاخشألا نم ديزملا نأ نيح يف
 تنرتنإلا ةمدخ ىلإ ةيموكحلا ةينكسلا تاعّمجملا يف نيميقملا لوصو ةردق

 .لقأ يه

 ةزهجألاو فتاوهلا ىلع تنرتنإلاب نوعتمتي مهيلإ انثدحت نيذلا صاخشألا
.رتويبمكلا ةزهجأو ةينورتكلإلا ةيحوللا

 ةيحول ةزهجأ وأ فتاوه 4 وأ 3 ناكسإلل نوتلراك ةرامع يف رسألا مظعم ىدل ناك
ًمجح رغصألا رسألا ضعب كلمتو .رتويبمك ةزهجأ وأ  نيصخش نم ةنّوكملا ا
 نم رثكأ نم ةنّوكملا رسألا مظعم امأ .نيرخآلا نم رثكأ ةزهجأ صاخشأ ةثالث وأ

 ديزملا ءارش ىلإ سانلا ضعب ّرطضا دقو .ةزهجأ 4 نم لقأ اهيدلف دارفأ 6
 مهلمعب مايقلا نم عيمجلا نكمتي ىتح قالغإلا تارتف ءانثأ ةزهجألا نم

.مهتساردو

 يف نيكراشملا نم طقف ٪3 .موي لك تنرتنإلا نومدختسي سانلا مظعم
 نوريثكلا دجو دقل .قالطإلا ىلع تنرتنإلا اومدختسي مل عالطتسالا
ًبلاغ .هب قوثوم ريغ تنرتنإلاب مهلاصتا نأ  فتاهلا تانايب تناك ام ا

 ،لمعأ ال امدنع .ةيقوثوم رثكألا رايخلا يه (اتاد ليابوم) لومحملا
 .لزنملا  تنرتنإ نم ًالدب يفتاهلا يكارتشا نم تنرتنإلا مادختسا لضفأ
 لكب ... يلزنم يف سانلا مظعم لعفي اذكه .يل ةبسنلاب لهسأو عرسأ اهنإ
 ،ديصر يدل ناك ول امك رمألا ودبي ،ةقيرطلا هذهب رخأتت ال رومألا ةطاسب

  نم ًادكأتم تسل يننأل ،طقف تنرتنإلل يفتاهلا يديصر مدختسأس
 ةلباقملا يف كرتشملا) .لزنملا تنرتنإ تلمعتسا نإ لكاشم هجاوأ نل يننأ

3)

 ناك وأ تنرتنإلا مادختسا ىلع بوانتلا تالئاعلا نم ديدعلا ىلع ناك
ًئيس لاصتالا .ا

 هنأل بعص رمأ هنإ .تقولا لاوط .[كحضي] تقولا لاوط [ضهنأ نأ يلع] ،هآ
 يتفرغ نم جرخأ نأ ّيلع بجي Zoom ”موز“ ةصنم ىلع ةصاخ نوكأ امدنع

 روضح نم نكمتأ ىتح ،Wi-Fi ليغشت اوفقوي نأ مهيلع هنأ عيمجلل نلعأو
(2 مقر كرتشملا) ... عامتجالا

 نم ًالدب يفتاهلا يكارتشا نم تنرتنإلا مادختسا لضفأ ،لمعأ ال امدنع
 سانلا مظعم لعفي اذكه .يل ةبسنلاب لهسأو عرسأ اهنإ .لزنملا  تنرتنإ

 رمألا ودبي ،ةقيرطلا هذهب رخأتت ال رومألا ةطاسب لكب ... يلزنم يف
 ،طقف تنرتنإلل يفتاهلا يديصر مدختسأس ،ديصر يدل ناك ول امك

 .لزنملا تنرتنإ تلمعتسا نإ لكاشم هجاوأ نل يننأ  نم ًادكأتم تسل يننأل
(3 ةلباقملا يف كرتشملا)

 ناك وأ تنرتنإلا مادختسا ىلع بوانتلا تالئاعلا نم ديدعلا ىلع ناك
ًئيس لاصتالا .ا

 هنأل بعص رمأ هنإ .تقولا لاوط .[كحضي] تقولا لاوط [ضهنأ نأ يلع] ،هآ
 يتفرغ نم جرخأ نأ ّيلع بجي Zoom ”موز“ ةصنم ىلع ةصاخ نوكأ امدنع

 روضح نم نكمتأ ىتح ،Wi-Fi ليغشت اوفقوي نأ مهيلع هنأ عيمجلل نلعأو
(2 مقر كرتشملا) ... عامتجالا

ةفلكلا

 ضفخنم لخد ىلع نوشيعي مهيلإ انثدحت نيذلا صاخشألا فصن نم رثكأ
 امدنع ىتح .ةريبك ةلكشم تنرتنإلاب لاصتالا ةفلكت تناك اذل ،ةياغلل

ًئيس لاصتالا ناك ،تنرتنإلا ىلع لاملا نم ريثكلا سانلا قفني  يف ا
.لاملا نم ريثكلا تالكشملا حالصإ فلكي دقو ،نايحألا نم ريثك

ًباهذ كرحتن انك ًبايإو ا ًريخأ انلصح اننكل ،ا  ،اذل .مويلا ديدج مدوم ىلع ا
 ةيضاملا ةليلقلا عيباسألا [لالخ] نكل ،ًاديج لمعلل دوعيس هللا ءاش نا

 ةعومجملا نم كراشم) .قالطإلا ىلع تنرتنإلاب لاصتا يأ انيدل نكي مل
(3 ةيعالطتسإلا

 ليصافتلا ببسب ،تنرتنإلا ةفلكت عبتت يف ةبوعص سانلا دجو
.تنرتنإلا ططخ يف تارييغتلا وأ دوقعلا يف ًادج ريغص طخب ةبوتكملا

 كابترالا نإف اذل .يرجي يذلا ام مهفأ ال يننكلو ،اذكو اذك اذه نولوقي
 نم نكلو ،ًاظهاب  نمثلا نوكي ال دق .اهتهجاو يتلا ءايشألا دحأ وه ديقعتلاو
 كرتشم) .ةدوقفم ةقثلا حبصت مث …دّقعم عوضوملاف ديقعت ىدم ثيح

(2 ةيعالطتسإلا ةعومجملا نم

  ثحبلا نـع ةحمل
ينقتلا مادختسا يف ةاواسملا مدـع عوضوم كاردإ  ةيمقرلا تـا
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تايصوتلا

ًرداق صخش لك نوكي نأ بجي  ةديج تنرتنإ ةمدخ ىلع لوصحلا ىلع ا
 ريغ لئادب ريوطتل ةيولوألا ءاطعإب يصون اذهلو ،ةفلكلا ةضفخنمو

ثيح ةماعلا ةينكسلا تاعمجملا لثم نكامأ يف اهحرط نكمي حبرلل ةفداه

.ةفلكتلا ثيح نم ةيلاعف رثكأ تارايخ نم سانلا نم ريثكلا ديفتسي

 ريياعم نم ىندألا دحلا عضو ىلإ تاموكحلاو تنرتنإلا تاكرش جاتحت
.عيمجلل تنرتنإلا لمع نامضل ةدوجلا

ًعم تاموكحلاو تنرتنإلا تاكرش لمع  تارايخ رفوي جتنم ضرع ءاشنإل ا
.ةيقوثوملا وأ ةدوجلاب ةيحضتلا ىلع سانلا ربجت ال ةفلكتلا ةضفخنم

 صاخشألا نم ديدعلا نأ NBN /تنرتنإلا فيلاكت سكعت نأ بجي
.NBN لشف دنع لاوجلا كارتشا نومدختسي

 ثدحتلا يعامتجالا ناكسإلا يمدقمو تنرتنإلا تاكرشو تاموكحلا ىلع بجي
 ةكراشم نأل تنرتنإلا ىلإ لوصولا يف ةبوعص نودجي نيذلا صاخشألا ىلإ

 لكشب لمعي تنرتنإلا نأ نم دكأتلا يف دعاست نأ نكمي ناكسإلا يمدقم
.يعامتجالا ناكسإلا تاعمجم لخاد لضفأ

 صاخشألا لوصو ةيفيك ىلع ربكأ لكشب زيكرتلا نيثحابلا ىلع بجي
 مأ تنرتنإلا ىلإ نولصي اوناك اذإ ام ىلع طقف سيلو ،تنرتنإلا ةمدخ ىلإ

.ةفلكت يأبو ال

تنرتنإلاب ماملإلا

 ،تنرتنإلا يف ةديج تاراهمب مهيلإ انثدحت نيذلا صاخشألا مظعم عتمتي
 ةديجلا تاراهملا يوذ صاخشألل نكمي .كلذك نكي مل رخآلا ضعبلا نكل

.مهسفنأب تالكشملا لح مهنكميو ةيمويلا ءايشألل تنرتنإلا مادختسا

ًبيرقت مهيلإ انثدحت نيذلا صاخشألا عيمج لاق ًديزم مهحنم تنرتنإلا نإ ا  ا
 ةبكاومو ملعتلا يف ةبوعص مهمظعم دجو ،كلذ عمو .مهتايح يف مكحتلا نم

.ةضورعملا ةديدجلا ءايشألا نم ديدعلا

 صرف وأ لمعلا تابون صاخشألا ضعب نادقف ىلإ تنرتنإلا لكاشم تدأ دقل
.ةديدج فئاظو ءدب

 مدختسا دقو .تنرتنإلا ىلإ لوصولل فتاهلا نومدختسي سانلا نم ريثك
 مهنإ مهنم ريثكلا لقي مل نكل ،نيرخآلا ىلإ ثدحتلل تنرتنإلا مهمظعم

 تنرتنإلا مدختسا ضعبلا .ةنودم ةباتك وأ ةدعاوملل تنرتنإلا اومدختسا
 تنرتنإلا لامعتسال فتاهلا تادادعإ اومدختسا وأ ةيزيلجنإلا ةغللا ملعتل

.ةصاخلا مهتغلب

 نأ ىتح ،طقف ةيمانتيفلا ةغللاب هفتاه مادختسا هنكمي ،ظحلا نسحل
 أرقيو دادعإلا رفوت اهنأ .ةيمانتيفلا ةغللاب لعفلاب ناك فتاهلا دادعإ

 يف كراشملا) .ةيمانتيفلا ةغللاب بلاغلا يف ىرخأ ءايشأ وأ ةفيحصلا
(4 ةلباقملا

ًبلاغ ًبلاغو .تنرتنإلا رومأ يف نسلا رابك بابشلاو لافطألا دعاسي ام ا  ام ا
.تنرتنإلا تاكرش يفظوم نم ةدئاف رثكأ ءاقدصألاو ةلئاعلا تناك

ةمهم طاقن

ًقرط سانلا ملعت دقل  لكاشملاو ةئيسلا تنرتنإلا تالاصتا عم لماعتلل ا
.مهنم نيبيرق نيرخآو ةلئاعلاو ءاقدصألا نم ةدعاسم اًضيأ اودجوو ،ىرخألا

ًبلاغ تنرتنإ تالاصتا عم ماع ينكس راقع يف شيعلا نإ  ةفيعض نوكت ام ا
تالكشملا حالصإل تاراهم ىلإ نوجاتحي سانلا نأ ينعي

 .ةساردو لمع صرفل سانلا نادـقف ىلإ ةئيسلا تنرتنإلا تالاصتا تّدأ
 مهلاصتا حالصإ ةلواحمل لاومألا قافنإ ىلع سانلا تعجش اهنإ كلذ ىلإ فضأ
 .تنرتنإلاب عاتمتسالا بعصلا نم حبصأف

In partnership with

Find out more: socialequity.unimelb.edu.au


