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 911: رقم الطواري  -1
 
 
 
 قوة التیار الكھربائي :  - 2
 
   V  120 
 
 

4 - ATM  
 

في اماكن عدة في   ATMتوجد ماكینة السحب االلي  
 الوالیات المتحدة االمریكیة .

في كل الحاالت حاول ان یكون لدیك بعض النقود 
 لالحتیاط . 

، اما اذا قمت بالسحب من  3$رسوم الصراف اآللى 
محالت السوبر ماركت الكبرى او مراكز التسوق ، 

، وذلك في كل  6$فیمكن ان تصل رسوم السحب حوالي 
 مرة تستخدم بھ جھاز الصراف االلى . 

 

 اشیاء نذكركم بھا 

  

 العملة   –3
 
اذا كنت ترید الذھاب إلى امریكا فقم  

 بتغییر نقودك من بلدك فھو افضل لك . 
 
 

االفضل لك عدم الدفع للتسوق بالبطاقة 
االئتمانیة ، كما ان بعض المحالت ال 

 تتعامل بالبطاقات االئتمانیة .
احتفظ بالعمالت الصغیرة لتستعملة 

كبقشیش ( اكرامیة ) في اماكن عدة ، 
  20$و 10$ودائما حاول ان تحتفظ بفئة 

 .من العمالت الصغیرة 
 
 

 

 



المفتاح الدولي  - 5    
   
 

+  1المفتاح الدولي الوالیات المتحدة األمریكیة          
 

Los Angeles - California 1       213 
 

San Francisco - California     1       415 
 

New York        1       212 
 

Miami - Florida          1       305 
 

Orlando - Florida  1       407 
 

Honolulu - Hawaii    1       808   
 

Washington          1       202 
 

Las Vegas - Nevada         1       702 
 

عدد السكان  - 6   

یبلغ عدد السكان في الوالیات المتحدة 
ملیون نسمة .  320األمریكیة   

 

 

اللغة  -7  

اللغة الرسمیة الوالیات المتحدة 
األمریكیة  اللغة االنجلیزیة ،كما  

یتحدثون اللغة االسبانیة في المدن 
 الكبرى باالضافة للغة االنجلیزیة   .

 

Santa Lucia 
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 -الھاتف االرضي : 

اذا وددت االتصال بمدینة من مدن امریكا ، عن طریق 
استخدام الھاتف االرضي  من داخل امریكا ، علیك اوال 

ثم رمز المنطقة ، ثم رقم الھاتف  1بالضغط على الرقم 
 الذي تود االتصال بھ .

في حالة وددت االتصال بدولة اخرى من امریكا عن 
طریق الھاتف االرضي ، فیتوجب علیك اوال الضغط 

ثم رمز الدولة المراد االتصال بھا ، ثم رقم  011على 
 الھاتف المراد االتصال بھ .



 موبا یل  -  5  

  Cell Phoneتسمي الھواتف المحمولة في امریكا 

جمیع االنظمة للموبایل المستخدمة في  الدول االخرى یمكنك استخدامھا في 
امریكا ولكن نذكرك بان الفاتورة لن تكون كما تحلم عند عودتك ، فاالفضل 

 شراء بطاقة من امریكا توفیراً  للمادة .

للھواتف النقالة .                 GSM تقریبا جمیع البلدان تستخدم نظام   
CDMAوGSM في الوالیات المتحدة تستخدم نظام    

ھناك شركتان كبیرتان في امریكا للموبایالت تستخدم نفس النظام الدولي لباقي دول العالم   

ویمكنك شراء بطاقتك (سیم كارت ) من ھاتان الشركتان وھما      

 

 

$ وتحتوي على رصید  . 25$ إلى  10قیمة البطاقات تتراوح ما بین   

 یمكنك شراء البطاقات (سیم كارت ) من المطار او السوبر ماركت . 

اذا وددت االتصال بمدینتك من امریكا باستخدام الموبایل  
( الھواتف الذكیة ) فیتوجب علیك اوال الضغط على 

عالمة + ثم رمز الدولة الذي تود االتصال بھا ثم رقم 
 الھاتف الذي تود االتصال بھ .

 

اما اذا وددت االتصال بمدینة من مدن 
امریكا من داخل امریكا عن طریق 

الھاتف المحمول ( الموبایل ) ال حاجة 
اوال ، بل یتوجب  1للضغط على رقم 

علیك فقط االتصال برمز المنطقة التي 
تود االتصال بھا ورقم الھاتف الذي 

 تود االتصال بھ .

 

بقي ان تعرف ، للمساعدة دلیل الھاتف 
المحلي ( البدالة ) علیك االتصال على 

  411رقم 

T Mobile AT & T 
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في حالة وددت االتصال بدولة اخرى من امریكا 
عن طریق الھاتف النقال ، فیتوجب علیك اوال 

ثم رمز الدولة المراد االتصال  011الضغط على 
 بھا ، ثم رقم الھاتف المراد االتصال بھ .

GSM 
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% .10إلى    5التاكسي یعطي بقشیش من    

البقشیش (االكرامیة ) - 6  

من االشیاء المتعارف بھا في امریكا  البقشیش 
، فالموظف الذي یجلب لك الحقائب عند 

وصولك إلى الفندق  ،  یجب ان یحض بقلیل 
من البقشش ، وكذلك العامل الذي یستوقف لك 

$ او كما تحدد انت ، اما في المطاعم 1التاكسي 
فالمتعارف بھ اذا كانت الخدمة جیدة یجب ان 

% اكرامیة .5یعطي الموظف   

 

علم امریكا  - 7   

نجمة  50وقد غیر عدة مرات ، اال ان العلم  الحالي یوجد ب  1777تم اختیار علم امریكا في عام 
والیة متحدة . 50وھي  تعني   

 

اما الخطوط الحمراء والبیضاء والتي بلغ 
فھي تعبر عن الوالیات االولى  13عددھا 

التي حضت باالستقالل من االستعمار 
 البریطاني .

 

 الماء   - 8

 

جمیع الوالیات ، في الوالیات المتحدة یمكنك استخدام 
میاه الصنبور بھا (میاه الحنفیة ) ، كما یتوفر في جمیع  

 محالت السوبر ماركت المیاه المعدنیة .

 

امریكا  -الموقع الرسمي السیاحي  - 9  
-لمزید من االطالعات حول الوالیات المتحدة علیك بزیارة الموقع الرسمي لذلك :  

 

www.discoveramerica.com 
 جمیع المطارات الدولیة في امریكا یوجد بھا مكتب معلومات سیاحیة .

www.discoveramerica.com

