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ن
المستخدمي من متحدي
القوم لتنظيم االتصاالت عىل مدار النصف األول من العام الجاري  2021ن يف دعم
نجح الجهاز
ي
ن
ر
اإلعاقة عىل خدمات االتصاالت واإلنتنت بعدد من الخدمات بشكل مبتكر لتيسيت دمجهم يف منظومة االتصاالت
ً
وتكنولوجيا المعلومات وتسهيل حصولهم عىل الخدمات بشكل فوري دون عوائق فضال األمر الذي من شأنه تلبية كافة
ر
واإلنتنت والتطبيقات الذكية االخرى.
احتياجاتهم من استهالك المكالمات الهاتفية
التاىل:
وخالل الستة األشهر األوىل من العام الجاري قام الجهاز بعدد من االجراءات تستعرضها "أهل مرص عىل النحو ي
إتاحة استخدام التطبيقات الخاصة بذوي الهمم مجانا خالل شهر رمضان :طالب الجهاز رشكات المحمول بإتاحة
ن
المجان لمجموعة من تطبيقات المحمول الخاصة بمتحدي اإلعاقة مع بداية شهر رمضان الكريم.
االستخدام
ي
ن
ن
بالمستخدمي من متحدي اإلعاقة
المجان لمجموعة من التطبيقات الخاصة
وتهدف مبادرة الجهاز إىل إتاحة االستخدام
ي
ر
والت تساعدهم ن يف تسهيل مختلف أمور حياتهم ،بحيث ال يتم خصم مقابل استهالكها من باقات
البرصية والسمعية ي
ر
اإلنتنت المتعاقد عليها لمختلف رشكات المحمول.
ن
للمستخدمي من متحدي اإلعاقة.
ووجه الجهاز كافة رشكات االتصاالت إىل توفت المزيد من التطبيقات والخدمات
ر ن
ون
يذكر أن التطبيقات تقدم مجموعة من الخصائص المتنوعة كخاصية التعرف عىل األشياء والعمالت والقارئ اإللكت ي
متطوعي مبرصين من خالل تقنية المحادثات المرئية عت ر
ن
اإلنتنت.
والمحادثات التلقائية مع
ر
وتعد  CASH READER ،TapTapSee ،Be My Eyesأبرز التطبيقات المخصصة لمتحدي اإلعاقة البرصية وتعمل عىل
ً
مختلف أنظمة التشغيل للهواتف الذكية ،أما لمتحدي اإلعاقة السمعية فقد تم إتاحة تطبيق  Waselمجانا وهو تطبيق
عت تقنية الفيديو.
خاص باالستعالم عن المرافق الحكومية وخدمات الطوارئ من خالل لغة اإلشارة ر
إقرار خط محمول جديد لمتحدي اإلعاقة بخصم  %50عىل باقاته الشهرية:
ن
للمستخدمي من متحدي اإلعاقة بخصم  %50عىل باقاته الشهرية متضمنة الخدمات
أقر الجهاز اتاحة خط محمول جديد
ر
واإلنتنت وذلك من خالل رشكات المحمول العاملة بمرص.
الصوتية
ً
وأوضح الجهاز أنه تم التنسيق مع رشكات المحمول إلتاحة الخطوط الجديدة بمنافذ وفروع ر
الشكات بداية من أول أيام عيد
الفطر المبارك ،وتم تحديد المستندات واألوراق المطلوبة للحصول عليها من خالل التوجه إىل أحد أفرع أو منافذ رشكات
ن
الوسيلتي ،األوىل عن طريق تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة (المصدرة
المحمول وتقديم ما يثبت هويتهم عن طريق أحدى
القوم ،والوسيلة الثانية عن طريق تقديم شهادة التأهيل وبطاقة
اع) مصحوبة ببطاقة الرقم
ي
من وزارة التضامن االجتم ي
ن
القوم لمن لم يتست لهم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
تحقيق الشخصية لمتحدي اإلعاقة باإلضافة لبطاقة الرقم
ي

تشجيع رشكات المحمول لتقديم المبادرات المجتمعية متحدي االعاقة:
أعلن الجهاز عن فتح الباب ر
لشكات المحمول ن يف مجال االبتكار واإلبداع وتشجيع التنافسية ألي مبادرات تخدم متحدي
وتلت احتياجاتهم وتقدم ما يناسبهم من خدمات لدمجهم وتوفت ُسبل الحياة الكريمة لهم.
اإلعاقة ر ي
ووجه الجهاز رشكات المحمول ن
برصورة تيست إجراءات الحصول عىل خدمات االتصاالت لمتحدي اإلعاقة بشكل عام
ر
الرقم وتمكينهم بما يضمن سهولة
ويأن هذه الخطوة ضمن توجه الجهاز بشعة دمج متحدي اإلعاقة ن يف عملية التحول
ي
ي
ر
أساس من المجتمع المرصي.
النفاذية إىل خدمات االتصاالت
واإلنتنت ،باعتبارهم جزء
ي
تلق وحل الشكاوى بلغة اإلشارة:
إطالق خدمة ي
ر
ن
للمستخدمي من متحدي اإلعاقة بلغة اإلشارة ،وذلك عن طريق إجراء مكالمات
تلق وحل الشكاوى
كما أطلق الجهاز خدمة ي
ر
ر
تلق الشكوى بلغة اإلشارة ومتابعتها
فيديو من خالل موقع الجهاز عىل االنتنت “ ”https://tra.gov.egيتم من خاللها ي
والقيام عىل حلها.
ر
مقدم الخدمة أو بشكل
تلق الشكاوى لمتحدي اإلعاقة لمن ُصعدت شكواهم ولم يتمكنوا من حلها مع
ي
ويتيح الجهاز خدمة ي
ن
ن
ر
وف هذا الصدد فقد وجه الجهاز
تلت احتياجاتهم يف التواصل مع مشغل الخدمة الخاص بهم ،ي
مباش لمن ليس لهم طريقة ر ي
ر
ن
ر
ن
للمستخدمي من متحدي اإلعاقة بلغة
لق الشكاوى
شكات االتصاالت العاملة بالسوق المرصي برصورة توفت خدمة ت ي
اإلشارة ن يف أقرب وقت ممكن وتهيئة نقاط البيع والمنافذ الستقبالهم وتيست معامالتهم.

