
ARABIC – Video 06 – Understanding the conditions on a DVO 

 

 ا������ت ��� ا	��ص ا	ذي ����س ا	����، وا	ذي ُ��رف ����	 ���م �&��م �روط #ل أ�ر ����ّق ��	��ف ا	��ز	
���� ���	
��.  

 ����  ھو ا	��ص ا	ذي &در ا+�ر *ده. وا
	د�

�5. إذا #�ت ا	�د30 1��0، .2�1 ُ����ر 0دم ا	�/ّ�د .� أي �ن ا	�روط ��� ا	�ذ#ورة 3�0 ا+�ر ا	����ّق ��	��ف ا	��ز	� �ر��
 �ن ا	�7م أن ��/ّ�د ��7.

 3�0 �رط إ���0دي. أ	ر 	���ّق ��
��ف ا
	�ز
����وي #ل 

� 1��0 وأي ��ص آ�ر �ذ#ور .� ا+�ر."�  وھو "أن ��&رف ��داً و; �ر�#ب ا	��ف ا	��ز	� *د ا	��

  ���ط�< ا	��#� أن �*< �روط�ً أ�رى 3�0 ا+�ر.	#ن 

 

 ��Bً، إذا #�ت ا	�دA ،1��0 30د ��ط�ّب ا+�ر ��ك:

�، أو  •�� ذ	ك ا�C&�ل 0ن طر�ق ا	��7ف، وا	ر��5ل ا	/&�رة، وا	�ر�د اC	#�رو. ��� ،1��0 ����	�� ً��5�7�0دم ا;�&�ل 
.� �0ر و��5ل ا	�وا&ل ا;����0

0�ك.0دم ا	ط�ب �ن ��ص آ�ر ا • ����	�� 1��0 �� ;�&�ل ��	��

� 1��0 أو �#�ن 1��0. •� 0ن �#�ن ��ّ�ن، �Bل �#�ن �0ش ا	����ّ��   أو أن ��/3 3�0 ُ��د ���.

  Aد ����ك أ�*�ً أ�د �روط ا+�ر �ن ا;�Aراب �ن �در� و	دك. •

 

 ��� ،�� ذ	ك ا+و;د أو ا+�Aرب. ���م Aد �#ون ھ��	ك أ#Bر �ن ��ص وا�د ���� ��و�ب ا+�ر ا	����ّق ��	��ف ا	��ز	.
 ���< ھؤ;ء ا+���ص 3�0 ا+�ر، وAد ��ط�ق ��ض أو #ل ا	�روط ا	واردة 3�0 ا+�ر 7��0م أ�*�ً.���� 

  إذا #�ت ا	�د30 1��0 وأ���ء أو;دك واردة 3�0 ا+�ر، Aد ���< ا	�روط أو ��ّد �ن إ�&�	ك �Hو;دك.

 

�ون ا+�/� �رة وا	�� ��دد ا	وAت ا	ذي ��*�1 �< أو;دك، ��ب ��0ك ا	�&ول 3�0 ا	��ورة إذا #�ن 	د�ك أوا�ر ����ّ/
�ون ا+�رة .� ��	�ك.�/� �ف ا	��ز	� �< ��ك ا	����ّ/�	��  �ول ار���ط ا	�روط ا	واردة 3�0 ا+وا�ر ا	����ّ/�� ا	/��و

� أ�1 ��0ك �رك ا	��زل ا	ذي إذا #�ت ا	�د30 1��0، �رط ا	‘. ا
طرد’���ط�< ا	��#� إ&دار �� ��رف ��رط �طرد ��
 1��0 ��  ��3 	و #�ت ����ك ذ	ك ا	��زل أو &ك ا;���ر ����ك. -���ش �1 �< ا	��

 



 �Aل و*< �رط ا	طرد، Aد ��H	ك ا	��#� 0ن رأ�ك، و	#ن ��3 	و ����ت، ; �زال ��2#�ن ا	��#� إ&دار ا+�ر.

 ���K 	ك ��	�ودة �< *��ط ا	�رط 	��< أJرا*ك ا	��&�. إذا �&�ت 3�0 أ�ر ���Iدرة ��ز	ك، ��#ن 	���#� أن

 ���0د�ك 	��&�ل ��د��ت ا	د0م، و���0دك 	��Bور 3�0 �#ن �د�ل. ���DV Connectط�< 

�ط/�ك.� ��5 و#�;ت ا	د0م ا	��و.رة .�A 3�0 ���ك أ�*�ً ا	�Bور .� ھذا ا	�وA< اC	#�رو#�� 

���ّق ��	��ف ا	��ز	� *دك، ���م ����ق أو إ	�Iء ر�& ���ك، وAد ; إذا #�ن 	د�ك ر�& ��ح، و�م إ&دار أ�ر �
�وات. ���5ط�< ا	�&ول 3�0 �ر��ص آ�ر 	�دة �&ل إ	3 �  

 

.�� �ط��ق ھذا ��0ك، أو ا+Bر ا	ذي Aد ��ر�ب ��1 3�0 ��0ك، 0�دھ� اط�ب ا	��ورة ا	/��و�M�# /�ق إزاء	ت ���ر ��� إذا #

�	��� ا
	ؤ��� Aد ��م إ&دار 
 ���M&�ل أ#Bر.أ	ر ا�*/	�� 1��0 ��3 ��ظر ا	��#� �� ا	������	  

�5�7، ��/رر ا	/�*� إذا #�ن ��ب إ&دار أ�ر ا	���� ا	#��ل وا	ذي Aد ����ر 	�دة �&ل إ	3 ����ن أو � ا	��#� ا	��� �.
.1��0 �� أ#Bر، إذا 	زم ا+�ر 	*��ن ��� ا	��

 أو ا	����، �ن ا	�7م �داً أن ��/ّ�د ����< ا	�روط ا	واردة .�1.إذا �م إ�ط�رك ��Hر ا�Aؤ�	ا ����	 

.�5�� إذا 	م ��/ّ�د ��+�ر، أ�ت �ر�#ب �ر�� وAد �وا�1 إ����7ت �

 


