
وثيقة سهولة الوصول وسياسة النفاذ الرقمي

سهولة الوصول للمعلومات:
تركــز عليهــا الجمعيــة علــى إتاحــة الوصــول لكافــة البيانــات بمــا فيهــا الموقــع اإللكترونيــة وكافــة التطبيقــات والبرمجيــات فــي 
الجمعيــة. والتزامــا بتنفيــذ سياســة ســهولة النفــاذ الرقمــي يؤكــد فريــق الجمعيــة التقنــي والــذي يشــرف علــى البوابــة اإللكترونيــة 
»إنســان« حرصــه التــام علــى ضمــان جعــل كافــة محتوياتهــا ســهلة النفــاذ لكافــة شــرائح المجتمــع بمــا فيهــا ذوي اإلعاقــة وكبــار 

الســن.

سياسة النفاذ الرقمي:
إيمانــا بأحقيــة وصــول ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن إلــى كافــة المعلومــات والخدمــات اإللكترونيــة والتطبيقــات وفــرت فــرص عادلــة 

ومتســاوية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســّن مــن خــال اســتخدام تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت.

سهولة النفاذ إلى محتويات البوابة:
نحــرص فــي بوابــة »إنســان« علــى ضمــان إيصــال محتويــات البوابة من صفحات وتطبيقات ونصوص وصور ولوائح وتقارير واســتمارات 
وغيرهــا إلــى جميــع المســتخدمين، كمــا أننــا نســعى لجعــل محتــوى البوابــة متوافقــا مــع جميــع متصفحــات اإلنترنــت المســتخدمة 

لتمكيــن جميــع المســتخدمين مــن التمتــع بتصفــح مــرن للبوابــة. 
*نحيطكم علما بأن إرشــادات ومعايير ســهولة النفاذ تنطبق على المحتويات الموجودة في البوابة االلكترونية وليســت بالضرورة 

أن تكــون مطبقــة فــي المواقــع المرتبطــة بها مــن خال الوصات الخارجية.

الوثائق والتقارير ومقاطع الفيديو واألخبار والصور: 
 مــن الوثائــق والتقاريــر والفيديــو واألخبــار والصــور المتوفــرة فــي الموقــع 

ً
 هائــا

ً
تحتــوي البوابــة اإللكترونيــة لجمعيــة إنســان كمــا

والتــي يمكــن  االطــاع عليهــا بــكل ســهولة ويســر.

تصفح البوابة:
لتســهيل وصولــك إلــى المعلومــات والخدمــات التــي تحتــاج إليهــا، تــم تصنيــف المحتــوى االلكترونــي للبوابــة وخصائصهــا تبعــا 
لمواضيــع معينــة ووفقــا الهتمامــات المســتخدم، كمــا تــم إدراج العديــد مــن العناصــر ضمــن تلــك المواضيــع واالهتمامــات ممــا 
يمنــح المســتخدم تنقــا أســهل وأســرع بيــن العناصــر. توجــد فــي البوابــة اإللكترونيــة لـــ »إنســان« عشــرة أقســام رئيســة للوصــول 
الــى الخدمــات المطلوبــة وهــي: مــن نحــن، وقســم الخدمــات اإللكترونيــة، وقســم الفــروع، وقســم مشــاريعنا، وقســم العضويــة، 
 الرابــط الخــاص بالمتجــر اإللكترونــي للجمعيــة، 

ً
 وليــس آخــرا

ً
وقســم برامجنــا، وقســم األخبــار، وقســم المكتبــة وقســم اتصــل بنــا وأخيــرا

وبإمــكان زائــر البوابــة أن يدخــل إلــى الخدمــات التــي يحتاجهــا وذلــك بتحديــد اهتماماتــه كمســتخدم حيــث تقــدم 8 خدمــات رئيســية 
)مثــل: خدمــات األســر واألعضــاء والمتبرعيــن والتطــوع والتوظيــف وغيرهــا(.  يمكــن للموظفيــن الدخــول الســريع إلــى بوابــة خدمــات 
الموظفيــن وكمــا يمكــن للمســتفيدين الدخــول مــن خــال نظــام البحــث واألســر ويمكــن للمتبرعيــن الدخــول للنظــام مــن خــال بوابــة 
التبرعــات والكفــاالت أو المتجــر اإللكترونــي للجمعيــة وهــذه الخدمــات هــي األكثــر طلبــا بعــدة طــرق وخيــارات للوصــول إلــى الخدمــات 

المتوفــرة عبــر البوابــة.

تغيير حجم الخط:
يمكــن زيــادة حجــم الخــط بالضغــط علــى مفتاحــي “CTRL” و »+« عــدة مــرات لحيــن الوصــول إلــى الحجــم المناســب للقــراءة. كمــا يمكــن 
تكبيــر الشاشــة بالضغــط علــى مفتــاح F11 الموجــود علــى لوحــة المفاتيــح، أو بالنقــر علــى خيــار »معاينــة View’« الموجــود بشــريط 

.’full screen‘ األدوات، ثــم النقــر علــى خيــار

تغيير حجم النص ووضوح الشاشة:
يمكنــك اســتخدام لوحــة المفاتيــح فــي تعزيــز ســهولة الوصــول إلــى ضوابــط نظــام التشــغيل الــذي تســتخدمه، وذلــك لكــي تتمكــن 

مــن التصفــح باســتخدام لوحــة المفاتيــح واالختصــارات فقــط، دون اللجــوء إلــى اســتخدام المــاوس مثلمــا قــد يفضــل البعــض.

:Microsoft Windows فيما يلي بعض خطوات الضبط والتعليمات المستخدمة في نظام تشغيل حواسيب مايكروسوفت ويندوز
F1: لعرض ملف المساعدة الخاص بالبرنامج الحالي.  •

F4: لتكرار العملية األخيرة.  •
F11: لعرض محتوى الصفحة في شاشة كاملة.  •

Ctrl + Z: للتراجع عن العملية األخيرة.  •
Ctrl+F10: لتصغير النافذة النشطة.  •

Tab: للتنقل بين عناصر صفحة الموقع اإللكتروني.  •
Alt + Tab: للتنقل بين عامات التبويب المستخدمة حاليا.  •

Windows key + D: إلظهار سطح المكتب.  •
Windows key + E: لبدء استخدام متصفح الويندوز.  •

Windows key + U: لفتح نافذة »مركز سهولة الوصول« وتغيير خيارات الوصول في حاسبك اآللي.  •
Ctrl + C: لنسخ العناصر المظللة إلى الحافظة.  •

Ctrl + V: للصق العناصر الموجودة في الحافظة.  •
Ctrl + X: لقص العناصر المظللة )مع وجود نسخة لها في الحافظة(.  •

Ctrl + N: لفتح نافذة جديدة.  •
Alt + letter: لتفعيــل القائمــة الممثلــة بحــرف معيــن، مثــال: يمكنــك االطــاع علــى قائمــة »الملــف« مــن خــال الضغــط علــى الزريــن   •

.Alt + F

:Apple Macintosh فيما يلي بعض خطوات الضبط والتعليمات المستخدمة في نظام تشغيل حواسيب أبل ماكنتوش
Command + Shift+?: لفتح نافذة المساعدة.  •

Command + Z: للتراجع عن عملية ما أو تكرارها.  •
Command + N: لفتح مستند جديد في التطبيق الحالي/ نافذة تصفح جديدة.  •

Command + Q: للخروج من التطبيق المستخدم.  •
.)Dock(   لتقليص النوافذ المفتوحة وإعادتها إلى المرسى :Option-Command + M  •

Option-Command + C: لنسخ تنسيق النص المظلل.  •
Command + V: لصق المحتويات الموجودة في الحافظة مكان المؤشر.  •

Command + X: إزالة االختيار ووضعه في الحافظة  •
Control + F2: تظليل شريط القائمة.  •
Control + F5: تظليل شريط األدوات.  •

Command + M: لتصغير النافذة.  •
Option-Command + M: لتصغير جميع النوافذ.  •

F 10: إلظهار جميع النوافذ في.  •
F 11: إلظهار نافذة سطح المكتب.  •

التنقل بواسطة لوحة المفاتيح:
يمكنك التنقل في موقعنا بسهولة عن طريق استخدام لوحة المفاتيح، وذلك من خال إتباع التالي:

استخدم أزرار األسهم للتحرك أعلى أو أسفل الصفحة.  •
استخدم زر Tab للتنقل بين الروابط.  •

استخدم زر Return أو Enter الختيار الرابط.  •
استخدم زر Backspace للعودة إلى الصفحة السابقة.  •

اضغــط علــى مفتــاح التبويــب Tab للتنقــل بيــن الروابــط الموجــودة علــى الصفحــة، ثــم اســتمر بالضغــط علــى مفتــاح )Shift( واضغــط 
ــاح »إدخــال Enter » لانتقــال الــى  ــاح التبويــب Tab للعــودة الــى الروابــط المطلوبــة. عنــد اختيــار رابــط، اضغــط علــى مفت علــى مفت

.backspace الصفحــة المطلوبــة. ويمكنــك العــودة إلــى الصفحــة الســابقة عبــر الضغــط علــى مفتــاح

ألوان النصوص:
توجــد فــي البوابــة لوحــة لتغييــر ألــوان الخطــوط المســتخدمة فــي الموقــع وذلــك بهــدف تحســين القــدرة علــى قــراءة نصــوص 
المحتويــات كمــا تــم تجنــب االعتمــاد علــى اللــون للتمييــز بيــن النــص والروابــط االلكترونية الموجــودة، عوضا عن ذلك فألــوان الخلفيات 

المتوفــرة تتناســب مــع ألــوان الخطــوط فــي لوحــة الخيــارات لجعلهــا واضحــة أثنــاء القــراءة.

توافقية المتصفح:
صممت محتويات البوابة اإللكترونية لتتناســب مع أكثر متصفحات شــبكة اإلنترنت اســتخداما، فالبوابة تســتعمل عناصر مناســبة في 
شــبكة الترميــز وذلــك لضمــان اســتخدام اللغــة بوضــوح والتحــول اليســير لمحتويــات الجــدول فــي البيئــات التقنيــة القديمــة والجديــدة 
للمتصفحــات، وقــد تــم اختبــار هــذه البوابــة بواســطة اكثــر المتصفحــات شــيوعا، وهــي اإلنترنــت إكســبلورر Internet Explorer ، وأبــل 
ســفاري Apple Safari ، وفايرفوكــس Firefox. وتســتخدم البوابــة ترميــز )جافــا ســكربت JavaScript(، لــذا نرجــو منكــم ضبــط إعــدادات 

المتصفــح لتشــغيل هــذا النــوع مــن الترميــز مــن أجــل تحقيــق االســتفادة مــن جميــع محتويــات هــذه البوابــة.

تنسيق الملفات:
ســاهم تصميــم البوابــة مســتقا بأدواتــه وشــكله إلــى جعــل محتوياتهــا ســهلة القــراءة بواســطة المســتخدم وعبــر اي قــارئ 
مســتندات. وهــذا يعنــي أنــه باســتطاعة المســتخدمين التفاعــل مــع البوابــة عبــر ادوات االدخــال واالخــراج المفضلــة لديهــم بمــا فيهــا 

مدخــات االوامــر.

المساعدة:
تطلــع إلــى تلقــي ماحظاتكــم ومقترحاتكــم حــول ســهولة النفــاذ لمحتويــات البوابــة عبــر وصلــة اتصــل بنــا. وذلــك مــن أجــل تمكيــن 
زوارنــا مــن ذوي اإلعاقــة الدخــول إلــى هــذه البوابــة بســهولة ويســر، كمــا يمكنكــم االتصــال بنــا علــى الهاتــف المجانــي 80077777.

ويســرنا أيضــا تلقــي ماحظاتكــم حــول اســتخدامكم للبوابــة، إذ سيســهم ذلــك فــي تحســين البوابــة مــن الناحيــة الفنيــة وتطويــر 
المحتــوى االلكترونــي، وفــي حــال ظهــرت لكــم أخطــاء فنيــة أثنــاء تصفحكم للبوابة أو وصات خارجية معطلة فنرجو منكم مســاعدتنا 

فــي تحديدهــا ليتــم إصاحهــا، وذلــك عبــر وضــع ماحظاتكــم فــي صفحــة اتصــل بنــا. لتواصــل معنــا.

www.ensan.org.sa »إدارة تقنية المعلومات في جمعية رعاية األيتام في منطقة الرياض »إنسان


