امتحن نفسك
هل مصلحتك
التجارية متاحة؟

مفوضية مساواة حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة

وزارة القضاء

اصحاب املصالح التجارية الكرام,
هذه االستامرة ستساعدكم عىل فحص اإلتاحة مبصلحتكم التجارية .ميكنكم الحصول عىل معلومات واسعة حول املوضوع
عىل الرابط" مركز املعلومات لالتاحة "مبوقع االنرتنت التابع ملفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

فحص

نتيجة

 .1هل ميكن الوصول اىل مصلحتك التجارية والحصول عىل الخدمة؟
• •هل يوجد أمام مدخل املصلحة ساحة واسعة خالية من العوائق؟ هل األرضية
مصنوعة من مادة صلبة وال يوجد درج؟
• •هل ميكّن عرض الباب دخول كريس عجالت؟ هل ميكن لزبون ذو إعاقة فتح
الباب بسهولة؟ اذا كان الباب من زجاج – هل يوجد عليه الصقة؟
• •هل عرض املمر املمتد من مدخل املصلحة التجارية اىل مكان الخدمة هو  90سم
عىل االقل .هل يوجد باملمر عوائق؟
 .2هل منضدة الخدمة متاحة؟
• •هل منضدة الخدمة (أو عىل األقل مقطع منها بطول  90سم) أقل ارتفاعاً من  1.10م؟
• •هل وجوه مقدمي الخدمة واضحة ومضاءة؟
 .3هل الالفتات واضحة؟
• •هل الالفتات يف املصلحة مكتوبة بلغة بسيطة ومفهومة ،وباحرف واضحة ,وبلون
بعكس لون خلفية الالفتة وهل الالفتة موضوعة يف مكان بارز للعني؟

 .4هل املعلومات التي تقدم يف املكان متاحة؟
• •هل املعلومات الشفهية تقدّم ,بطلب شخص ذو إعاقة ,بلغة مناسبة او بوسيلة
اتصال أخرى معقولة؟
• •هل املعلومات املكتوبة ُتقدّم ,بطلب شخص ذو إعاقة ,بنسخة طباعة متاحة
(كبرية وواضحة) او بوسيلة اخرى معقولة؟
 .5هل املعلومات التي تقدم هاتفيا ًمتاحة؟
• • هل تقدم املعلومات بلغة بسيطة وعىل مهل ،ومن دون موسيقى يف الخلفية
ومن دون استعامل مكرب الصوت الهاتفي؟
• •هل يوجد يف جهاز تحويل املكاملات الهاتفية والرسائل الصوتية توجيه اىل مر ّكز
املكاملات ،وذلك مع بدء تقديم املعلومات؟
 .6هل املعلومات التي تقدم عن طريق االنرتنت متاحة؟
• •هل تستويف صفحات االنرتنت رشوط املعيار اإلرسائييل (بخصوص اتاحة خدمات
االنرتنت) بتقدميها الخدمة او معلومات عن الخدمة؟
 .7هل تعترب طريقة تقديم الخدمات متاحة؟
• •هل ُتقدّم الخدمة بصرب وبصوره مهذبة؟
• •هل تعرضون املساعدة عىل األشخاص من ذوي اإلعاقة؟
• •هل تسألون األشخاص من ذوي اإلعاقة كيف ميكن مساعدتهم؟
• •هل مينع ترصف العاملني يف املكان من شخص ذو إعاقة من استعامل الخدمة
بشكل متساو ،محرتم ،آمن ومستقل؟ مثال ،هل يسمحون الدخول للمكان برفقة
كلب ارشاد؟ او مع كريس عجالت؟
 .8هل أرشدت العاملني يف مصلحتك التجارية كيف ميكن تقديم الخدمة املتاحة
لالشخاص من ذوي اإلعاقة؟
 .9هل نرشت املالمئات الالزمة لإلتاحة التي قمت بتنفيذها؟
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