
 تصریح إتاحة الوصول
نحن، معھد وایزمان للعلوم، نرى أھمیة كبیرة لتقدیم خدمة ذات جودة ومتساویة لجمیع الزبائن والمتصفحین، لذا تُبذَل جھود 

 .وموارد كبیرة إلتاحة موقع اإلنترنت

محدودیة حركة في الیَدین أو في ھدف اإلتاحة ھو تحسین الموقع بحیث یكون ُمتاًحا، مریًحا، وسھل االستخدام للذین لدیھم 
النظر، الذین لدیھم صعوبات إدراكیة، والذین یستصعبون تشغیل الحاسوب واإلنترنت، وتمكین الجمیع من التصفح براحة 

 .وبسرعة والتمتع بالمضامین والخدمات التي ُطّورت خّصیًصا للزبائن والمتصفحین

 التنظیم
 .تدعم تصفّح الموقع Internet explorer 10+, Firefox, Chromeالمتصفحات 

 .واحدة تدعم الموقع) resolution(ھناك أكثر من دقّة شاشة 

 .ُكتبت المحتویات في الموقع بشكل واضح وبسیط -محتوى الموقع 

ا مبنى الموقع مبنّي على تصفّح مریح وواضح وقوائم مبنیّة بواسطة جداول تتیح توجیًھا سھًال، بسیًطا، وسریعً  -مبنى الموقع 
 .في الموقع

 مستوى سھولة الوصول في مواقع معھد وایزمان للعلوم
 بُني الموقع وفق إرشادات سھولة الوصول التي تظھر في

 – W3C's Web Content Accessibility Guidelines 2.0, level AA 

 

 حدود اإلتاحة
 .بعض الصفحات في الموقع مصدرھا مواقع أخرى، لذا لم یتم تسھیل الوصول إلیھا

من الجدیر بالذكر أنھ رغم جھودنا إلتاحة جمیع الصفحات في الموقع، قد یظھر أن بعض األجزاء في الموقع لم تتّم إتاحتھا 
سنواصل جھودنا لتحسین إتاحة الموقع كجزء من التزاماتنا إلتاحة استخدامھ من قِبل مجمل الناس، بَمن فیھم الذین یعانون . بعد

 .من إعاقات

 لإرشادات التشغی
لدى الضغط على ھذا الزر، تُفتَح قائمة تعرض على المتصفح األنواع المتعددة ". إتاحة"في الجانب األیسر أعاله تجدون زّر 

لوقف اإلتاحة، . بعد اختیار نوع اإلتاحة الُمراد والضغط علیھ، یتّم شحن الموقع في حالة اإلتاحة. لإلتاحات الممكنة في الموقع
یتّم فتح القائمة بواسطة لوحة المفاتیح . الذي یظھر في القائمة بعد اختیار إحدى اإلتاحات" دة تعیینإعا"یجب الضغط على زّر 

 .في لوحة األرقام Enterعبر الضغط على مفتاح 



 تكبیر العرض في الموقع
في الوقت  یمكن للمتصفحین الذین یستصعبون النظر ویرغبون في تكبیر حجم العرض في الموقع أن یفعلوا ذلك عبر الضغط

لتصغیر %. 10كّل ضغط على ھذَین المفتاَحین یكبّر العرض بنسبة ). كونترول وزائد"+" (و " Ctrl"نفسھ على المفتاَحین 
إضافة إلى ذلك، یتیح الموقع تغییر ). كونترول وناقص" (-"و " Ctrl"العرض، یجب الضغط في الوقت نفسھ على المفتاَحین 

 .تصغیر النّص الموجوَدین في مكّون اإلتاحة /حجم الخّط عبر مفتاَحي تكبیر

 تشغیل الموقع عبر لوحة المفاتیح
 Tabالضغط المتكرر على المفتاح . المتصفحون الذین یستصعبون تشغیل الفأرة یمكنھم تصفح الموقع عبر لوحة المفاتیح

 .الرابط الُمشار إلیھ Enterیشغّل الضغط على . یؤدي إلى االنتقال بین الروابط المختلفة في الصفحة

ز اإلتاحة  ُمرّكِ
ز اإلتاحة  كوخي منوبال: تفاصیل مرّكِ

 ترتیبات اإلتاحة في المنّظمة

 .صیانة مستوى سھولة الوصول في الموقع وتحسینھ، مدفوعین برؤیتنا في تساوي الحقوق وتكافؤ الفرص للجمیعسنستمّر في 

 .لكترونيالبرید اإلإذا واجھتم صعوبة رغم ذلك، یسّرنا أن نتلقى أي رد، فكرة، واقتراح في موضوع اإلتاحة عبر 
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