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 فای  -وای از  رایگان استفاده  
که   کودکان  را برای  هایشان شبکه Proximusو  Telenetصورت آنالین انجام دهند؟ در یط بحران کرونا ه را ب  مدرسه آیا باید فرزندان شما تکالیف

نت ندارند باز یم  د. مراحل زیر را دنبال کنید تا بتوانید از آن استفاده کنید: نگذار در خانه اینتر

ل کنید که ۱ مرحله س رایگان  شبکه آیا : کنتر                                                    . باشدیم در نزدییک شما در دستر

 

کشما استفاده کنید. اگر ییک از همسایگان رایگان  فای-وایتوانید همه جا از شما نیم  باشد. یم پذیر این امکان  ،باشد  Telenet/Proximus مشتر

 تاپ یا یک موبایل چک کنید. توانید آن را با یک لپوجود دارد. شما یم رایگان فای-وایشما پس شما باید بدانید آیا در اطراف 

 

 WINDOWS 10در یک کامپیوتر با  چک کردن

 

بر روی مستطیل واقع در پایی   صفحه 

 نمایش سمت راست کلیک کنید

   کلیک کنید.     ’netwerk‘سپس روی 

 

 

یا  ’Telenet WiFree‘ای به نام کنید. هر شبکه یک نام دارد. چک کنید آیا شبکهپیدا یم فای-وایهای شما اکنون یک لیست از شبکه

‘Proximus Public Wi-Fi’  .وجود دارد 

’Telenet WiFree‘ بینید؟یم  نام   هایی بشبکهآیا   

                                    نوشته شده بروید.  TELENET ای که باالی آن صفحه ٢پس به مرحله  

بینید؟یم  ‘Proximus Public Wi-Fi’ نام  هایی بآیا شبکه        

 نوشته شده بروید.  PROXIMUS ای که باالی آن صفحه ٢پس به مرحله   

 

 بینید؟نیم ’Proximus Public Wi-Fi‘ یا ’Telenet WiFree‘نام  هایی بشبکهآیا هیچ   

این موضوع را به مدرسه اطالع دهید.  توانید از این موقعیت استفاده کنید. در این صورت نیم  

  

 چک کردن در یک موبایل یا تابلت 

تان را به پایی   بکشید. را پیدا کنید. برای این منظور قسمت باالی تلفن فای وایعالمت     

را فعال کنید..  فای-وایکنید و   کلیک  ایف-وایبر روی عالمت   

   بینید. هر شبکه یک نام دارد. در اطراف خودتان را یم فای-وایهای شما اکنون تمام شبکه

ل کنید آیا شبکه  وجود دارد.   ’Proximus Public Wifi‘یا   ’Telenet WiFree‘ای به نام کنتر

 

’Telenet WiFree‘ بینید؟یم  نام   هایی بآیا شبکه  

 نوشته شده بروید.  TELENET ای که باالی آن صفحه ٢پس به مرحله 

بینید؟یم  ‘Proximus Public Wi-Fi’ نام  هایی بآیا شبکه     

 نوشته شده بروید.  PROXIMUS ای که باالی آن صفحه ٢پس به مرحله   

 

    بینید؟نیم ’Proximus Public Wifi‘ یا ’Telenet WiFree‘نام  هایی بآیا هیچ شبکه

 این را به مدرسه اطالع دهید. توانید از این موقعیت استفاده کنید. در این صورت نیم
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TELENET 
  کنید متصل WI-FREE به را کامپیوتر: ٢ مرحله

 شود: این روش انجام یم هب WINDOWS 10در یک کامپیوتر با 

 

 

بر روی مستطیل واقع در پایی   صفحه 

 . نمایش سمت راست کلیک کنید 

کلیک کنید.      ‘netwerk’  سپس روی 

 

بینید. شما این را یم  →    

 

 کلیک کنید   TELENETWIFREEروی 

 کنید. را از مدرسه دریافت یم آناین نام کاربری و رمز عبور را نیاز دارید. شما  WiFreeبرای ورود به 

 را وارد کنید:  آن

 

 

          Gebruikersnaam:  

          Wachtwoord:  

 

 شود. یم وصل Wi-Freeشبکه  هتاپ شما از این به بعد هربار به صورت خودکار بلپ

نت نیم Wi-freeباشد، پس از آن دیگر از طریق این تا پایان ماه ژوئن رایگان یم  شوید.  وصلتوانید به اینتر

 

نت آیا نیم  شوید؟ وصلتوانید به اینتر

 امکان دارد که اتصال به اندازه کاف  قوی نباشد یا مودم همسایه شما روشن نباشد. 

 

HULP NODIG? 

به کمک نیاز دارید؟    

زنگ بزنید  Telenet  به شماره رایگان خدمات پشتیبان 

٧٢٠ ۶۶  /٠٨٠٠  

ید.  ۱۶تا  ٩توانید از دوشنبه تا جمعه از ساعت شما یم تماس بگت   
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PROXIMUS 
 متصل کنید PUBLIC WI-FI: کامپیوتر را به ٢مرحله 

 شود: این روش انجام یم هب WINDOWS 10در یک کامپیوتر با 

 

 

بر روی مستطیل واقع در پایی   صفحه 

 . نمایش سمت راست کلیک کنید 

کلیک کنید.      ‘netwerk’  سپس روی 

 

بینید. شما این را یم  →    

 

 کلیک کنید   PROXIMUS PUBLIC WI-FIروی 

 کنید. را از مدرسه دریافت یم آناین نام کاربری و رمز عبور را نیاز دارید. شما Public Wi-Fi برای ورود به 

 را وارد کنید:  آن

 

 

          Gebruikersnaam:  

          Wachtwoord:  

 

 شود. یم وصل Public Wi-Fiشبکه  هتاپ شما از این به بعد هربار به صورت خودکار بلپ

نت نیم  Public Wi-Fiباشد، پس از آن دیگر از طریقرایگان یمزمان  که مدارس دوباره باز شوند این تا   شوید.  وصلتوانید به اینتر

نت آیا نیم  شوید؟ وصلتوانید به اینتر

 شد. امکان دارد که اتصال به اندازه کاف  قوی نباشد یا مودم همسایه شما روشن نبا

 

HULP NODIG?   

 به کمک نیاز دارید؟

زنگ بزنید  Proximus  به شماره رایگان خدمات پشتیبان 

٨٠٠ ٢٢ /٠٨٠٠   
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