Blackboard Ally
خاصيــة يف بالكبــورد لجعــل املحتــوى الرقمــي أكــر ســهولة يف الوصــول إليــه لجميــع الطــاب
ولــذوي االحتياجــات الخاصــة تحديــدا ً.

مميزاته:
( )1يتحقــق تلقائيًــا مــن مــواد املقــرر الــدرايس يف ضــوء معايــر إمكانيــة وصــول ذوي االحتياجــات
الخاصــة يف WCAG 2.1
( )2يزود الطالب بتنسيقات بديلة للملفات يسهل الوصول إليها مثل الصوت وطريقة برايل .
( )3يقــدم إرشــادات ملــدريس املقــررات حــول كيفيــة تحســن إمكانيــة الوصــول إىل محتــوى
مقرراتهــم الدراســية.
( )4يقــوم  Allyبإنشــاء تنســيقات بديلــة مــن محتــوى املقرر الــدرايس .وتتــم إتاحة هذه التنســيقات
مــع املحتــوى األصــي بحيــث يتمكن الطــاب مــن إيجــاد كل يشء يف موقع واحد مناســب.
( )5ال يتعــن عــى املــدرس القيــام بــأي إجــراء ،يتــم إنشــاء التنســيقات البديلــة لــك تلقائيـاً وميكنك
تعطيــل أي منهــا ألي ســبب مــن األســباب يف حــال أردت ذلــك.

طريقة تفعيله:

يف اغلــب األحيــان يكــون  Blackboard Allyمفع ـاً بشــكل تلقــايئ ..ويف حــال مل يكــن مفع ـاً قــم
باالتصــال مبســؤول النظــام لتفعيلــه.
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يحتوي عىل :
التنسيقات البديلة:
بالضغط عىل هذا الزر			

سوف يوفر التنسيقات املناسبة لكل طالب.

باســتخدام التنســيقات البديلــة ،ميكــن لجميــع الطــاب تحقيــق نفــس أهــداف التعلــم باســتخدام
املــوارد التــي تــم إنشــاؤها الســتهداف احتياجــات كل طالــب عــى حــدة .عــى ســبيل املثــال ،يقــوم
 Blackboard Allyبإنشــاء بدائــل برايــل إلكرتونيــة وصوتيــة للطــاب الذيــن يعانــون مــن إعاقــة برصيــة.
التنســيقات البديلــة ليســت مخصصــة فقــط ملجموعــة محــددة مــن الطالبــو إمنــا تفيــد الجميــع ،عــى
ســبيل املثــال ،قــد يكــون طالبــك عرضــة إلجهــاد العــن ،أو رمبــا يكونــون مــن املتعلمــن ســمع ًيا
ميكنهــم االســتامع إىل تنســيق صــويت للمحتــوى بــدالً مــن ذلــك ،أو اســتخدام تنســيقات  HTMLأو
 ePubلتســهيل القــراءة عــى األجهــزة املحمولــة.
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يوفر  Allyتنسيقات بديلة ألنواع املحتوى التالية:

أنواع
املحتوى

ميكن إنشاء هذه التنسيقات البديلة:
 ملف  PDFموسوم (حال ًيا مللفات  Wordو  Powerpointو)OpenOffice / LibreOffice محتوى  HTMLاملتوافق مع األجهزة املحمولة الصوت ePub طريقة برايل اإللكرتونية BeeLine Reader -اإلصدار املرتجم
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مالحظات املدرس:

يوفــر لــك  Allyمالحظــات مفصلــة ودعــم ملســاعدتك عــى أن تصبــح محرتفًــا يف إمكانيــة وصــول
ذوي االحتياجــات الخاصــة.
حدد درجة إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة لفتح لوحة «مالحظات املدرس».

مؤرشات درجة إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة:
يقيــس  Allyإمكانيــة وصــول ذوي االحتياجــات الخاصــة لــكل ملــف مرفــق مبقــررك الــدرايس ،ويعــرض
لــك يف ملحــة رسيعــة كيفيــة التســجيل .تــراوح الدرجــات مــن منخفضــة إىل ممتــازة .وكلــا زادت
الدرجــة قلــت املشــكالت.

ميكن الوصول إىل
امللف ،ولكن ميكن
تحسينه بصورة
أكرب

يتعذر الوصول إىل
امللف ،ويحتاج
إىل إجراء عاجل.
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻣﺆﺷﺮات درﺟﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺻﻮل
ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ

يسهل الوصول
إىل امللف إىل
حد ما ،ولكن ميكن
استخدام التحسني

ميكن الوصول إىل
امللف .وال توجد
حاجة إىل التحسني
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
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ﻣﻤﺘﺎزة

عرض مشكالت إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة للملف:
بالنســبة للملفــات التــي تحتــوي عــى درجــات منخفضــة إىل مرتفعــة ،تعــرض  Allyلــك املشــكالت
ومتنحــك إرشــادات تفصيليــة حــول كيفيــة حــل هــذه املشــكالت .ابحــث عــن ملــف ،وحــدد درجــة إمكانية
وصــول ذوي االحتياجــات الخاصــة لعــرض لوحــة مالحظــات املــدرس.
توفــر لوحــة «مالحظــات املــدرس» كل مــا تحتاجــه لفهــم مشــكالت إمكانيــة الوصــول وإصالحهــا يف
ملفــك.
درجة إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة.
.A
ميع املشكالت.
ج
.B
وصف املشكلة واملساعدة خطوة بخطوة.
.C
تحميل امللفات.
.D
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تقرير إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة إىل املقرر الدرايس:
يعمــل تقريــر إمكانيــة وصــول ذوي االحتياجــات الخاصــة إىل املقــرر الــدرايس كمكمــل للمــؤرشات
ملخصــا إلمكانيــة وصــول ذوي االحتياجــات
الحاليــة إلمكانيــة وصــول ذوي االحتياجــات الخاصــة .يوفــر
ً
الخاصــة ونظــرة عامــة عــى مســتوى املقــرر الــدرايس.

يعرض التقرير للمدرسني هذه املعلومات املفيدة:
• درجة إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة للمقرر الدرايس.
• توزيع محتوى املقرر الدرايس حسب نوع املحتوى.
• قامئة بجميع املشكالت املحددة يف املقرر الدرايس.
يــرى املدرســون عنــارص محتــوى املقــرر الــدرايس الخاصــة بهــم التــي تحتــوي عــى مشــكالت.
وميكــن للمدرســن بعــد ذلــك الوصــول إىل مالحظــات املــدرس مــن التقريــر لحــل املشــكلة.
يســاعد التقريــر املدرســن عــى تحديــد األولويــة وإعطــاء خيــارات لرتتيــب اإلصــاح .عــى ســبيل
املثــال ،املحتــوى الــذي يضــم معظــم املشــكالت الخطــرة» أوالً ،أو البــدء باملحتــوى األســهل يف
اإلصــاح».
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