
 دەستپێڕاگەیشتن 
SWBH NHS Trust  بەپەرۆشە کە ماڵپەڕێك دابین بکات کە زۆرترین کەس بتوانن دەستیان پێڕابگات، بەبێ گوێدان بە تەکنۆلۆژیا یان

 ەیە.توانست، بە کەسانی کەمئەندام، ئەو کەسانەی کە توانای بینینیان الوازە وە ئەوانەشەوە کە کێشەی بزووتن وە کەمئەندامی بیر و هۆشیان ه

( ڕێنوێنیەکانی دەستڕاگەیشتن بە ناوەرۆکی W3Cڵ دەدات کە پابەند بێت بە کۆمەڵەی تۆڕی سەرتاسەری جیهانی )ئەم ماڵپەڕە ئەوپەڕی هەو

ـەوە. ئەو ڕێنوێنیانە ڕێنمایی دەستەبەر دەکەن بۆ ئەوەی ماڵپەڕەکان بەکارهێنانیان بۆ هەموو کەس  AAلەسەر ستانداردی  0.2سەر ئینتەرنێت 

 ئاسانتر بێت.

وە لەو وێبگەڕانەدا کە  CSSو  HTMLـە بۆ  W3Cگەی بەکارهێنانی کۆدێکەوە دروستکراوە کە پابەندە بە ستانداردەکانی ئەم پێگەیە لە ڕێ

ـەوە، هەر وێبگەڕێکی پاشەڕۆژیش  HTML/CSSئێستا هەن بە ڕێکوپێکی نیشان دەدرێت. لەڕێگەی بەکارهێنانی ستانداردی پابەند بە کۆدی 

 ەدات.هەر بە ڕاست و دروستی نیشانی د

خود حەز دەکەیت ئەگەر هەر کێشەیەکت هەیە لە بینینی ئەم ماڵپەڕەدا، وە حەز دەکەیت کە ڕاوبۆچوون لەسەر دەستڕاگەیشتن بە پێگەکە بگەیەنیتە دەستمان یا

 زانیاری زیاترت هەبێ لەسەر ستانداردەکانی دەستڕاگەیشتنی ئێمە تکایە پەیوەندیمان پێوە بکە لە:

 

Communications Department 

Sandwell & West Birmingham Hospitals NHS Trust, 

City Hospital, 

Dudley Road, 

Birmingham. 

B18 7QH 

 5676 507 121(0)44+تەلەفون: 

 swbh.comms@nhs.net ئیمەیڵ:

 

 وەرگێڕی گوگل

ماڵپەڕەکانمان داناوە بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی کە زانیاریەکان دەکرێت یەکسەر وەربگێڕدرێن بۆ ژمارەیەك ئێمە وەرگێڕی گوگلمان لەسەر هەموو 

 زمان.

وەرگێڕانەکە لەالیەن خزمەتگوزاریەکی خۆکاری سەر ئینتەرنێتەوە ئەنجام دەدرێت وە بەو هۆیەوە ڕەنگە هەڵە لەخۆ بگرێت. تکایە 

هیچ بەرپرسیارێتیەکی یاسایی ناگرێتە ئەستۆ بۆ ڕاست و  SWBH NHS Trustبەکاربهێنە.  وەرگێڕانەکە تەنها وەك ڕێنمایەکی سەرپێی

 دروستی وەرگێڕانەکان لەسەر ئەم ماڵپەڕە یاخود بۆ پشتبەستن بە هەر زانیاریەك کە لەو وەرگێڕانەدا هاتووە.

ەیوەندیمان پێوە بکە بە ئەگەر وەرگێڕانی ناوەرۆکی ماڵپەڕەکە بە زمانێك دەخوازیت کە بەردەست نیە، تکایە پ

komal.keshavala@nhs.net .بۆ ئەوەی ئێمە ئەو کارەت بۆ ئەنجام بدەین 

 گوێ لەم ماڵپەڕە بگرە

ەسی ئەم ماڵپەڕە ئێستا توانستی ئاخاوتنی هەیە، ئەوەش ئەوە دەگەیەنێت کە تۆ دەتوانیت نەرمە کااڵی خۆڕایی دابگریتە سەر کۆمپیوتەری تاکەک

 نگی بەرز ماڵپەڕەکەت بۆ بخوێنێتەوە.خۆت بۆ ئەوەی بە دە

+ ماڵپەڕ بەکارهاتووە لە بەریتانیا و ویالیەتە یەکگرتووەکانی 0222ـە، وە لەسەر زیاتر لە  BrowseAloudنەرمە کااڵ خۆڕاییەکە ناوی 

 ئەمریکا.

mailto:swbh.comms@nhs.net


 ـەوە گوێ لەم ماڵپەڕە بگرە BrowseAloudلەڕێگەی 

ئەو ئامڕازانەی پشتگیری خوێندنەوەت بە  BrowseAloudئەگەر تەلەفونی زیرەك، تابڵێت، کۆمپیتەری تاکەکەسی یاخو ماك بەکار بهێنیت، 

 خۆڕایی بۆ دەستەبەر دەکات کە تۆ پێویستیت پێیانە.

 چییە؟ BrowseAloudئایا 

BrowseAloud ان دەستەبەر دەکات. کۆمەڵە بەرهەمێکە کە پشتگیری خوێندنەوە لەسەر ماڵپەڕەکBrowseAloud  ناوەرۆکی ماڵپەڕەکە بە

 دەنگی بەرز دەخوێنێتەوە، تیشك دەخاتە سەر هەر یەك لەو وشانەی کە دەوترێن بە دەنگێك کە وەك دەنگی مرۆڤ بێت وە بە کواڵتی بەرز.

 تایبەتمەندیەکانی تر ئەمانەن:

 دیاریکردن بە دوو ڕەنگ 

 گەورەکردنی تێکست 

  دەنگدارفەرهەنگی 

 وەرگێڕی دەنگدار 

  دروستکەریMP3 

 داپۆشینی شاشە 

بەکاردەهێنن، لەبەر ئەوە یەکسەر دوای ئەوەی کە لەسەر ئامێرەکەت داتمەزراند دەتوانیت هەروەها  BrowseAloudماڵپەڕ  0222زیاتر لە 

 گوێ لە هەموو ئەو ماڵپەڕانەش بگریت.

BrowseAloud یارمەتی کێ دەدات؟ 

BrowseAloud تی هەر سەردانکارێكی ماڵپەڕەکە دەدات کە پێویستی بە پشتگیری خوێندنەوەی سەر ئینتەرنێت بێت یاخود تەنها حەز یارمە

بەتایبەت بەسوودە بۆ ئەوانەی کە  BrowseAloudبکات کە گوێ لە زانیاری سەر ئەو ماڵپەڕە بگرێت لەباتی ئەوەی کە بیخوێنێتەوە. 

( یاخود کێشەی مامناوەندی بینینیان هەیە وە ئەوانەش کە زمانی ئینگلیزی زمانی dyslexiaیا )کەمئەندامی چاپیان هەیە وەکو دایسلێکس

 دووەمیانە.

 بۆچی ئاخاوتنمان لەسەر ماڵپەڕەکەمان کارا کردووە؟

ان کاراکردنی ئاخاوتنی ماڵپەڕەکەمان ڕێگەیەکی دیکەی دابینکردووە بۆ دەستڕاگەیشتن بە بابەتەکانمان بۆ ئەو کەسانەی کە خوێندنەوە بۆ ئەو

 کارێکی سەختە. ئەوەش ئەوانە دەگرێتەوە کە دایسلێکسیا یاخود کێشەی فێربوونیان هەیە، ئەوانەی کە زمانی ئینگلیزی زمانی یەکەمیان نیە،

 خود هەر کەسێك کە کێشەیەکی کەمی بینینی هەبێت. ئەوە بۆ شوێنگرتنەوەی خوێنەری دیکەی شاشە درست نەکراوە.یا

سەرنجێکی ئەو پرسیارانە بدە کە بەزۆری دەکرێن لەسەر ماڵپەڕی  BrowseAloudبۆ یارمەتی و کۆمەکی زیاتر سەبارەت بە بەرهەمەکانی 

BrowseAloud .خۆیان 

 BrowseAloudداگرتنی 

ن و کرتە لەسەر ئەو وێنەیەی خوارەوە بکە وە تۆ دەبرێیت بۆ ماڵپەڕێکی دەرەکی کە لەوێ هەموو ڕێنوێنیەکان دەبینیتەوە بۆ ئەنجامدانی داگرت

 دەخرێتە ناو سینی سیستمەوە کە لە قوژبنی الی ڕاستی وێبگەڕەکەتدایە. BrowseAloudدامەزراندن. وێنۆچکەی 


