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Is your website accessible to all people? 
• Are drop down menus, videos, controls, online forms, links, buttons, shopping carts and all other inputs 

functional using the keyboard only? 

• Can you see where you are at all times as you tab through a page? 

• Can you move in and out of all interactive elements easily and without getting trapped or lost? 

• Is the structure of your website and page layouts logical to a new user – do you go where you expect to go and fnd 
the information you are looking for? 

• Are the colour schemes and visual displays appropriate for people who may be colour blind or suffer from 
photosensitivity? 

• Is your website suitable for all devices, assistive technologies and browser combinations? 

      
 

      
     

�اقاتٕا تو�د ال، ی�ةلصحا دواتٔا� مع

 رصلفوا لتواصلوا التصالا لىإ للویب نياللكترووى المحتتاحة اسیمكنك إ
 م ذويضمنھ ص ومنالشخالجمیع ا إلنترنتا عبر لمعرفةا في للمشاركة لبشریةا

 لمختلفة.العاقات اا
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وي االعاقة.لذ ي االلكرتويناملحتو اتاحةية متخصصة يفاستشار هي رشكة أي يت ويب يك

تهم.أو قدرا همالنظر عن أعامر بغض ، املستخدمني لجميع إلنرتنتا ص بك عىللخاى ال املحتوصولدعم لضامن ورة وانقدم املشو نحن

مسھولة لألستخدا أكثر موقعك لجعل البسیطة النصائح ضبع

تصمیم  إلتاحة المحتوى
ا اللكتروني

املقدمة والخلفية بين تباين كاف  توفي 

 ال تستخدم اللون وحده لنقل املعلوما ت

تأكد من أن العنارص التفاعلية سهلة التحديد
توفير خيا رات التنقل واضحة ومتسقة

تأكد من أن عنارص النموذج تشمل امللصقا ت املرتبطة بوضوح

التعر فعليها بسهولة تقديم مالحظات يمكن

استخدم العناوين والتباعد لتجميع املحتوى ذي الصلة

مختلفة ألحجام إنشاء تصاميم

الخاص بك تضمين بدائل الصور والوسائط يف التصميم

تلقائيا يبدأ الضوابط للمحتوى الذي  توفير

ٍ

الكتابة  إلتاحة المحتوى
االلكتروني

• 
• 
• 
•
• 
• 
• 

 توفير  عناوين  معلوماتية  فريدة من  نوعها
 استخدم  العناوين  لنقل  املعنى  والهيكل

 اجعل  نص  الرابط  ذات  معنى
 اكتب  بدائل  نصية  ذات  معنى  للصور

إنشاء  النصوص  والتعليقات  التوضيحية  للوسائط  املتعددة 

تقديم  تعليامت  واضحة

 احتفظ  باملحتوى  واضحا

• 

• 

• 

•

ربط  امللصق بكل عنرص تحكم بالنموذج

تضمين  نص بديل للصور

اللغة تحديد  لغة الصفحة وتغيريات 

والتقسيم استخدم  الرتميز لنقل املعنى 

األخطاء وتصحيحها ساعد  املستخدمني عىل تجنب 

الكود تاكد  برتتيب القر اءة برتتيب 

املستخدم اكتب  كود الربمجيات املناسب مع تقنية 

القياسية توفري  معنى للعنارص التفاعلية غري 

املفاتيح  ميكن الوصول إليها بالوحة تأكد  من أن جميع العنارص التفاعلية 

 تجنبCAPTCHA حيثما أمكن ذلك

اتصل بنا عىل ويب  يك  اي يت ملعرفة املزيد  حول إمكانية الوصول إىل موقع الويب وكيف يمكنكإتاحة املحتوي االلكرتوين 

. ملوقع الويب لجميع املستخدمني.

www.webkeyit.com 

admin@gcc.webkeyit.com  :الكویت  |    info@webkeyit.com:اسرتاليا

التطویر إلتاحة المحتوى 
االلكتروني
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