
   رسائی بنانا قابِل 
ٹرسٹ ایک ایسی ویب سائٹ فراہم کرنے پر کمربستہ ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ ( NHS)این ایچ ایس ( SWBH)ایس ڈبلیو بی ایچ  

، ایسے افراد جن کو بصری معذوری درپیش کے ر قابلیت کے، بشمول معذور افرادناظریں کے لئے قابِل رسائی ہو، قطع نظر ٹکنالوجی او

   جو حرکی کمزوری اور ادراکی معذوری کا شکار ہوں۔  ہو اور وہ لوگ 

معیار پر پورا کے ( AA)اے اے  2۔0ویب رسائی برائے مواد ہدایت نامہ ( W3C) سی3ڈبلیو یہ ویب سائٹ ورلڈ وائڈ ویب کنورشیم

 کرتا ہے۔   مہیا نمائیویب سائٹوں کو ہر ایک کے استعمال کے لئے سہل بنانے کے سلسلے میں راہاترنے کی سعی کرتی ہے۔ یہ ہدایت نامہ 

 سی3ڈبلیوکے لئے ( CSS) سی ایس ایس اور( HTML)ایچ ٹی ایم ایل  جو بروئے کار ال کر بنائی گئی کو یہ سائٹ اُن ضابطوں 

(W3C )سی /ایچ ٹی ایم ایلمعیار کے مطابق ۔ ہے ِدکھتیدرست طریقے سے میں اور موجودہ براؤزرز  معیارات سے مطابقت رکھتے ہیں

   ے سے ِدکھائیں گے۔ درست طریق ِاسے بھی ضابطے استعمال کرکے، مستقبل کے براؤزر (HTML/CSS)ایس ایس 

 یب سائٹ دیکھنے میں کوئی مشکل درپیش ہو، ِاس ویب سائٹ کے قابل دسترس ہونے کے بارے میں اپنے تاثرات سے ہمیں مطلع کرنااگر آپ کو یہ و 

  : کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہوں تو برائے مہربانی رابطہ کریں برائے رسائی معیاراتچاہیں یا ہمارے 

 

Communications Department 

Sandwell & West Birmingham Hospitals NHS Trust, 

City Hospital, 

Dudley Road, 

Birmingham. 

B18 7QH 

 5676 507 121(0) 44+:  فون ٹیلی 

  swbh.comms@nhs.net: ای میل 

 

 ُگوگل مترجم  

 ںویب سائٹو ماہم اپنی تم ِاس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ معلومات کا ترجمہ فوری طور پر انوع و اقسام کی زبانوں میں کیا جاسکے، 

   استعمال کرتے ہیں مترجمُگوگل  پر

ترجمہ آن الئن خودکار ترجمہ کرنے والی سروس کی جانب سے کیا گیا ہے اور نتیجاً ِاس میں نقائص ہوسکتے ہیں۔ برائے مہربانی یہ  

ٹرسٹ ِاس سائٹ پر ( NHS)این ایچ ایس ( SWBH)صرف معمولی نوعیت کی راہنمائی کے لئے استعمال کریں۔ ایس ڈبلیو بی ایچ ترجمہ 

ذمہ موجود ترجمہ شدہ مواد کے درست ہونے یا اُن ترجمہ شدہ موادات میں موجود معلومات پر انحصار کرنے کے سلسلے میں کوئی 

  داری قبول نہیں کرتا۔ 

اگر سائٹ پر موجود مواد کا ترجمہ آپ کو ایسی زبان میں درکار ہو جس میں یہ دستیاب نہیں ہے تو برائے مہربانی   

komal.keshavala@nhs.net   ۔ ہم آپ کے لئے ِاس کا انتظام کرسکیں کہ رابطہ کریں تا ہم سےپر 

 یہ سائٹ ُسنیں  

اور  کرسکتے ہیں ر ڈاؤن لوڈیِاس سائٹ کو قابِل گویائی بنایا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی کمیوٹر پر بال قیمت سوفٹ وئ 

  سائٹ کو ُسن سکتے ہیں۔ 

mailto:swbh.comms@nhs.net


سے زائد ویب سائٹوں پر + 0000ہے اور ِاسے برطانیہ اور امریکہ میں ( BrowseAloud)ؤز آالؤڈ سوفٹ وئیر کا نام برامفت ِاس 

 استعمال کیا جارہا ہے۔ 

   کی مدد سے ُسنیں  ؤز آالؤڈِاس ویب سائٹ کو برا 

ؤز آالؤڈ آپ کو پڑھائی کے لئے درکار آالت برا، استعمال کرتے ہوں، ٹیبلٹ، پی سی یا میک استعمال کرتے ہوں آپ سمارٹ فون خواہ 

  مفت فراہم کرے گا۔  

 ؟ کیا ہے ؤز آالؤڈبرا 

مواد کو اونچی آواز کے  ؤز آالؤڈ ویب سائٹبراوں کو پڑھنے میں مدد کرتا ہے۔ مصنوعات کا ایک ایسا پلندہ ہے جو ویب سائٹ ؤز آالؤڈبرا

  آواز سے ملتی ُجلتی آواز میں بوال جاتا ہے۔   اعٰلی کوالٹی میں انسانیے جبکہ ِاسے کرتا ہ طور پر ادا یہ ہر لفظ واضحتا ہے اور میں پڑھ

 : صوصیات شامل ہیںدوسری خ 

  سے متن کو نمایاں کرنا  دوھرے رنگ 

   متن کو بڑا کرنے کا عمل 

   بولنے والی لُغت 

   بولنے واال مترجم 

   3ایم پی (MP3 )  بنانے واال 

  رین ماسکنگ سک 

موجود ہو تو آپ ِان تمام ویب سائٹوں  چنانچہ اگر ایک بار یہ آپ کے آلے پر ؤز آالؤڈ استعمال کرتی ہیں،سے زائد ویب سائٹیں برا 0000 

 کو بھی سن سکیں گے

 کس کی مدد کرتا ہے؟  ؤز آالؤڈبرا 

پڑھنے کی  لوگ جو ی ہے یا وہمیں مدد درکار ہوت پڑھنےؤز آالؤڈ ویب سائٹ پر آنے والے ہر فرد کی مدد کرتا ہے جن کو آن الئن برا  

ے لوگوں کے لئے  خاص طور پر مفید ہے جو سؤز آالؤڈ ایبرا۔ ہیںُسننے کو ترجیح دیتے کو بجائے ویب سائٹ پر موجود معلومات 

دوسری زبان  انگریزی جن کے لئے اور وہ لوگل میں مبتال ہوں یا معمولی بصری مسائ( dyslexia) طباعتی معذوریوں مثالً ڈسلیکسیا

  ہو۔ 

 گویائی کیوں بنایا؟  ہم نے اپنی ویب سائٹ کو قابلِ  

ینے کا ایک اضافی راستہ مہیا کرتی ہے اپنی ویب سائٹ کو قابِل گویائی بنانے کی وجہ سے یہ اُن لوگوں کو ہمارے مواد تک رسائی د 

ہوں، وہ لوگ جن کے لئے انگریزی اُن  ڈسلیکسیا یا آموزشی مسائل کا شکار۔ ِاس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ہے جن کو پڑھنا مشکل لگتا

دوسرے سکرین ریڈرز کی جگہ لینے کے  بتال ہو۔ ِاسےکی پہلی زبان نہیں ہے، یا کوئی ایسا شخص جو معمولی بصری کمزوری میں م

    لئے نہیں بنایا گیا ہے۔ 

 اکثر کے بارے میں ؤز آالؤڈبراکی مصنوعات کے سلسلے میں مزید مدد حاصل کرنے کے لئے اُن کی ویب سائٹ پر  ؤز آالؤڈبرا 

   ۔ لیں ایک نظر دیکھوالے سواالت  پوچھے جانے

  کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے  ؤز آالؤڈبرا 

اور انسٹال کرنے کے  ڈاؤن لوڈآپ کو  ک کریں اور آپ کو ایک بیرونی سائٹ پر لے جایا جائے گا جہاں پرنیچے والے نقش کو کلِ  

ؤزر برایا جائے گا جو کہ آپ کے آئکن آپ کی سسٹم ٹرے میں رکھ د ؤز آالؤڈبرا ایک  لئے مکمل راہنمائی مہیا کی جائے گی۔

  کے نیچے داہنی جانب ہے۔  


