Dit is de vertaling Farsi van “Gratis wifi gebruiken” en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze
"vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “Gratis wifi gebruiken

استفاده رایگان از وای-فای
آیا باید فرزندان شما تکالیف مدرسه را به صورت آنالین انجام دهند؟ در یط بحران کرونا  Telenetو  Proximusشبکههایشان را برای کودکان که
در خانه ر
اینتنت ندارند باز یمگذارند .مراحل زیر را دنبال کنید تا بتوانید از آن استفاده کنید:

ر
مرحله  : ۱ر
دست س یم باشد .
کنت ل کنید که آیا شبکه رایگان در نزدییک شما در
شما نیمتوانید همه جا از وای-فای رایگان استفاده کنید .اگر ییک از همسایگان شما ر
مشتک  Telenet/Proximusباشد ،این امکانپذیر یمباشد.
پس شما باید بدانید آیا در اطراف شما وای-فای رایگان وجود دارد .شما یمتوانید آن را با یک لپتاپ یا یک موبایل چک کنید.

چک کردن در یک کامپیوتر با WINDOWS 10

بر روی مستطیل واقع در پایی صفحه
نمایش سمت راست کلیک کنید
سپس روی’ ‘netwerkکلیک کنید.

شما اکنون یک لیست از شبکههای وای-فای پیدا یمکنید .هر شبکه یک نام دارد .چک کنید آیا شبکهای به نام ’ ‘Telenet WiFreeیا
’ ‘Proximus Public Wi-Fiوجود دارد.
آیا شبکه یای به نام ’ ‘Telenet WiFreeیمبینید؟
پس به مرحله  ٢صفحهای که باالی آن  TELENETنوشته شده بروید.
آیا شبکه یای به نام ’ ‘Proximus Public Wi-Fiیمبینید؟
پس به مرحله  ٢صفحهای که باالی آن  PROXIMUSنوشته شده بروید.
آیا هیچ شبکه یای به نام ’ ‘Telenet WiFreeیا ’ ‘Proximus Public Wi-Fiنیمبینید؟
در این صورت نیمتوانید از این موقعیت استفاده کنید .این موضوع را به مدرسه اطالع دهید.
چک کردن در یک موبایل یا تابلت
عالمت وای فای را پیدا کنید .برای این منظور قسمت باالی تلفنتان را به پایی بکشید.
بر روی عالمت وای-فای کلیک کنید و وای-فای را فعال کنید..
شما اکنون تمام شبکههای وای-فای در اطراف خودتان را یمبینید .هر شبکه یک نام دارد.
ر
کنتل کنید آیا شبکهای به نام ’ ‘Telenet WiFreeیا ’ ‘Proximus Public Wifiوجود دارد.
آیا شبکه یای به نام ’ ‘Telenet WiFreeیمبینید؟
پس به مرحله  ٢صفحهای که باالی آن  TELENETنوشته شده بروید.
آیا شبکه یای به نام ’ ‘Proximus Public Wi-Fiیمبینید؟
پس به مرحله  ٢صفحهای که باالی آن  PROXIMUSنوشته شده بروید.
آیا هیچ شبکه یای به نام ’ ‘Telenet WiFreeیا ’ ‘Proximus Public Wifiنیمبینید؟
در این صورت نیمتوانید از این موقعیت استفاده کنید .این را به مدرسه اطالع دهید.
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TELENET
مرحله  : ٢کامپیوتر را به  WI-FREEمتصل کنید
در یک کامپیوتر با  WINDOWS 10ب ه این روش انجام یم شود :

بر روی مستطیل واقع در پایی صفحه
نمایش سمت راست کلیک کنید.
سپس روی ’ ‘netwerkکلیک کنید.

→ شما این را یمبینید.

روی  TELENETWIFREEکلیک کنید
برای ورود به  WiFreeاین نام کاربری و رمز عبور را نیاز دارید .شما آن را از مدرسه دریافت یمکنید.
آن را وارد کنید:

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:

لپتاپ شما از این به بعد هربار به صورت خودکار به شبکه  Wi-Freeوصل یمشود.
ر
این تا پایان ماه ژوئن رایگان یمباشد ،پس از آن دیگر از طریق  Wi-freeنیمتوانید به اینتنت وصل شوید.
آیا نیم توانید به ر
اینت نت وصل شوید؟
امکان دارد که اتصال به اندازه کاف قوی نباشد یا مودم همسایه شما روشن نباشد.

?HULP NODIG
به کمک نیاز دارید؟
به شماره رایگان خدمات پشتیبان  Telenetزنگ بزنید

٠٨٠٠/ ۶۶ ٧٢٠
شما یمتوانید از دوشنبه تا جمعه از ساعت  ٩تا  ۱۶تماس بگتید.
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PROXIMUS
مرحله  : ٢کامپیوتر را به  PUBLIC WI-FIمتصل کنید
در یک کامپیوتر با  WINDOWS 10ب ه این روش انجام یم شود :

بر روی مستطیل واقع در پایی صفحه
نمایش سمت راست کلیک کنید.
سپس روی ’ ‘netwerkکلیک کنید.

→ شما این را یمبینید.

روی  PROXIMUS PUBLIC WI-FIکلیک کنید
برای ورود به  Public Wi-Fiاین نام کاربری و رمز عبور را نیاز دارید .شما آن را از مدرسه دریافت یمکنید.
آن را وارد کنید:

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:

لپتاپ شما از این به بعد هربار به صورت خودکار به شبکه  Public Wi-Fiوصل یمشود.
ر
این تا زمان که مدارس دوباره باز شوند رایگان یمباشد ،پس از آن دیگر از طریق  Public Wi-Fiنیمتوانید به اینتنت وصل شوید.
آیا نیم توانید به ر
اینت نت وصل شوید؟
امکان دارد که اتصال به اندازه کاف قوی نباشد یا مودم همسایه شما روشن نباشد.

?HULP NODIG
به کمک نیاز دارید؟
به شماره رایگان خدمات پشتیبان  Proximusزنگ بزنید

٠٨٠٠/ ٢٢ ٨٠٠
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