
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النفاذ لمنصة خصائص مراجعة
”Teams“ مايكروسوفت تيمز 
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لألشخاص ذوي االعاقة  ”Teams“ تيمزخصائص 
 والمتقدمين في السن  

البرنامج فقد تم تسليط الضوء و التوضيح من خالل عكس استخدام  درجة نفاذلتوضيح  

في االشخاص ذوي االعاقة   متمثلةمختلفة من المجتمع   شخصياتالبرنامج من قبل 

من  القيود الوظيفيةالبصرية , ذوي التوحد واخيرًا االشخاص ذوي  الحركية، السمعية،

 المتقدمين في السن. 

  

 

في   على التواصللمواجهة تحديات عدم القدرة الخصائص المدمجة  
 ”Teams“ تيمز 

 

 تتم ترجمة المحتوى للغة محدده حسب االختيار فورية:ترجمة  •

بما يتماشى   والعرض القراءة تعين وتحدد خصائص  القارئ الشامل : •

 .   مع القدرات المختلفة
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في   القدرة على السمعلمواجهة تحديات عدم الخصائص المدمجة  
 ” Teamsتيمز  “

تحويل الكالم المنطوق إلى   :”Live Caption“التعليق المباشر  •

 نص مكتوب بشكل فوري 

 لإلجتماع: إضافة شخص من خالل استخدام رقم الهاتف •

 "مترجم لغة اشارة" على سبيل المثال

تتيح هذه الخاصية االتصال والتواصل مع  : )TTY( النصي الهاتف •

 االشخاص ذوي االعاقة السمعية

عند   الكتابةتتيح للمتحدث  االجتماع:المحادثة الكتابية في  •

 الحاجه للتواصل مع االشخاص ذوي االعاقة السمعية  

 للتواصل عن طريق لغة االشارة مكالمات الفيديو: •

 

تيمز   في  االعاقة الحركيةلمواجهة تحديات   الخصائص المدمجة
“Teams ” 

بما يتماشى   والعرض القراءة تعين وتحدد خصائص  الشامل:القارئ  •

   مع القدرات المختلفة

باالوامر الصوتية ألستخدام البرامج االستعانة  األوامر الصوتية : •

   عند مواجهة بعض التحديات او عن مواجهة صعوبة في الكتابة.

االعتماد الكلي على لوحة المفاتيح : لوحة المفاتيح بإستخدام التنقل •

من جميع الخصائص المتاحة دون الحاجة  واالستفادة الستخدام البرنامج 

 للفأرة

العمل بفعالية مع جهاز تتبع   العمل باستخدام جهاز تتبع العين: •

 العين. 
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تحديات عدم القدرة على النظر  لمواجهة الخصائص المدمجة  
 ” Teamsتيمز  “ في والوصول للمنصات الرقمية

باالوامر الصوتية ألستخدام البرامج االستعانة  األوامر الصوتية: •

 عند مواجهة بعض التحديات او عن مواجهة صعوبة في الكتابة. 

االعتماد الكلي على لوحة لوحة المفاتيح:  بإستخدام التنقل •

الستخدام البرنامج و االستفادة من جميع الخصائص المتاحة المفاتيح 

 دون الحاجة للفأرة

التمكين على االستقاللية من استخدام البرنامج   قارئ الشاشة : •

 و النفاذ للمحتوى باإلضافة إلى الوصول لجميع الخصائص

  المتاحة 

ضعف النظر  ضعف السمع ولمواجهة تحديات الخصائص المدمجة  
 ” Teamsتيمز  “ في  والقدرة الوظيفية المحدودة

بما   والعرض القراءة تعين وتحدد خصائصالقارئ الشامل :  •
  يتماشى مع القدرات المختلفة

 تحويل األوامر المنطوقة إلى نص مكتوباألوامر الصوتية:  •

للمحتوى  تباين االلوان يساعد على الوصول   تباين ألوان عالي: •

 من قبل الجميع 

يساعد على زيادة  :   ”Zoom in & out“  شاشةالتحكم بحجم ال •

 حجم الشاشة " الخط" مع المحافظة شكل عرض المحتوى

تتيح هذه الخاصية االتصال والتواصل مع  :(TTY) النصي الهاتف •

 االشخاص ذوي االعاقة السمعية أو ضعاف السمع
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