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Blackboard Ally 

ــاب  ــع الط ــه لجمي ــول إلي ــهولة يف الوص ــر س ــي أك ــوى الرقم ــل املحت ــورد لجع ــة يف باكب خاصي

ــداًً. ــة تحدي ــات الخاص ــذوي االحتياج ول

يف اغلــب األحيــان  يكــون Blackboard Ally مفعــاً بشــكل تلقــايئ.. ويف حــال مل يكــن مفعــاً قــم 

باالتصــال مبســؤول النظــام لتفعيلــه. 

)1( يتحقــق تلقائيًــا مــن مــواد املقــرر الــدرايس يف ضــوء معايــر إمكانيــة وصــول ذوي االحتياجــات 

 WCAG 2.1 الخاصــة يف

)2( يزود الطاب بتنسيقات بديلة للملفات  يسهل الوصول إليها مثل الصوت وطريقة برايل .

ــوى  ــول  إىل محت ــة  الوص ــن إمكاني ــة تحس ــول كيفي ــررات ح ــدريس املق ــادات مل ــدم إرش )3( يق

مقرراتهــم الدراســية.

)4( يقــوم Ally بإنشــاء تنســيقات بديلــة مــن محتــوى املقرر الــدرايس. وتتــم إتاحة هذه التنســيقات 

مــع املحتــوى األصــي بحيــث يتمكن الطــاب مــن إيجــاد كل يشء يف موقع واحد مناســب.

)5( ال يتعــن عــى املــدرس القيــام بــأي إجــراء، يتــم إنشــاء التنســيقات البديلــة لــك تلقائيــاً وميكنك 

تعطيــل  أي منهــا ألي ســبب مــن األســباب يف حــال أردت  ذلــك.

مميزاته:

طريقة تفعيله:
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ــتخدام  ــم باس ــداف التعل ــس أه ــق نف ــاب تحقي ــع الط ــن لجمي ــة، ميك ــيقات البديل ــتخدام التنس باس

املــوارد التــي تــم إنشــاؤها الســتهداف احتياجــات كل طالــب عــى حــدة. عــى ســبيل املثــال، يقــوم 

Blackboard Ally بإنشــاء بدائــل برايــل إلكرتونيــة وصوتيــة للطــاب الذيــن يعانــون مــن إعاقــة برصيــة.

بالضغط عى هذا الزر                            سوف يوفر التنسيقات املناسبة لكل طالب.

التنســيقات البديلــة ليســت مخصصــة فقــط ملجموعــة محــددة مــن الطابــو إمنــا تفيــد الجميــع،  عــى 

ــمعيًا  ــن س ــن املتعلم ــون م ــا يكون ــن، أو رمب ــاد الع ــة إلجه ــك عرض ــون طاب ــد يك ــال، ق ــبيل املث س

ميكنهــم االســتامع إىل تنســيق صــويت للمحتــوى بــدالً مــن ذلــك، أو اســتخدام تنســيقات HTML أو 

ePub لتســهيل القــراءة عــى األجهــزة املحمولــة.

التنسيقات البديلة:

يحتوي عى :
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يوفر Ally تنسيقات بديلة ألنواع املحتوى التالية:

ميكن إنشاء هذه التنسيقات البديلة:

)OpenOffice / LibreOfficeو Powerpoint و  Word موسوم )حاليًا مللفات PDF ملف -

- محتوى HTML املتوافق مع األجهزة املحمولة

- الصوت

ePub -

- طريقة برايل اإللكرتونية

BeeLine Reader -

- اإلصدار املرتجم

أنواع 

املحتوى
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مؤرشات درجة إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة:

يقيــس Ally إمكانيــة وصــول ذوي االحتياجــات الخاصــة لــكل ملــف مرفــق مبقــررك الــدرايس، ويعــرض 

ــام زادت  ــازة. وكل ــة إىل ممت ــن منخفض ــات م ــرتاوح الدرج ــجيل. ت ــة التس ــة كيفي ــة رسيع ــك يف ملح ل

الدرجــة قلــت املشــكات.

يتعذر الوصول إىل 

امللف، ويحتاج 

إىل إجراء عاجل.

ميكن الوصول إىل 

امللف، ولكن ميكن 

تحسينه بصورة 

أكرب

يسهل الوصول 

إىل امللف إىل 

حد ما، ولكن ميكن 

استخدام التحسن

ميكن الوصول إىل 

امللف. وال توجد 

حاجة إىل التحسن

مؤشرات درجة 
إمكانية وصول 

ذوي االحتياجات 
الخاصة

منخفضة

متوسطة

مرتفعة

ممتازة

ماحظات املدرس:

ــول  ــة وص ــا يف إمكاني ــح محرتفً ــى أن تصب ــاعدتك ع ــم ملس ــة ودع ــات مفصل ــك Ally ماحظ ــر ل يوف

ــة.  ــات الخاص ذوي االحتياج

حدد درجة إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة لفتح لوحة »ماحظات املدرس«.
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توفــر لوحــة »ماحظــات املــدرس« كل مــا تحتاجــه لفهــم مشــكات إمكانيــة الوصــول وإصاحهــا يف 

ملفــك.

درجة إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة.  .A

جميع املشكات.  .B

وصف املشكلة واملساعدة خطوة بخطوة.  .C

تحميل امللفات.  .D

عرض مشكات إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة للملف:

ــكات  ــك املش ــرض Ally ل ــة، تع ــة إىل مرتفع ــات منخفض ــى درج ــوي ع ــي تحت ــات الت ــبة للملف بالنس

ومتنحــك إرشــادات تفصيليــة حــول كيفيــة حــل هــذه املشــكات. ابحــث عــن ملــف، وحــدد درجــة إمكانية 

وصــول ذوي االحتياجــات الخاصــة لعــرض لوحــة ماحظــات املــدرس.
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يعرض التقرير للمدرسن هذه املعلومات املفيدة:

•  درجة إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة للمقرر الدرايس.

•  توزيع محتوى املقرر الدرايس حسب نوع املحتوى.

•  قامئة بجميع املشكات املحددة يف املقرر الدرايس.

ــكات.  ــى مش ــوي ع ــي تحت ــم الت ــة به ــدرايس الخاص ــرر ال ــوى املق ــارص محت ــون عن ــرى املدرس ي

ــكلة. ــل املش ــر لح ــن التقري ــدرس م ــات امل ــول إىل ماحظ ــك الوص ــد ذل ــن بع ــن للمدرس وميك

ــبيل  ــى س ــاح. ع ــب اإلص ــارات لرتتي ــاء خي ــة وإعط ــد األولوي ــى تحدي ــن ع ــر املدرس ــاعد التقري يس

املثــال، املحتــوى الــذي يضــم معظــم املشــكات الخطــرة« أوالً، أو البــدء باملحتــوى األســهل يف 

ــاح«. اإلص

تقرير إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة إىل املقرر الدرايس:

ــؤرشات  ــل للم ــدرايس كمكم ــرر ال ــة إىل املق ــات الخاص ــول ذوي االحتياج ــة وص ــر إمكاني ــل تقري يعم

الحاليــة إلمكانيــة وصــول ذوي االحتياجــات الخاصــة. يوفــر ملخًصــا إلمكانيــة وصــول ذوي االحتياجــات 

الخاصــة ونظــرة عامــة عــى مســتوى املقــرر الــدرايس.


