
أدوات تسهيل االستخدام

تسهيل االستخدام
يمكنك مساعدة جميع الطالب إلطالق العنان إلمكاناتهم الكاملة من خالل توفري احتياجات 

التعلُّم المختلفة في الصف الدرايس. ويمكنك تمهيد طريق النجاح أمامهم في أي مكان من 
خالل إعدادات "أدوات تسهيل االستخدام" البسيطة اليت ُيمكنهم استخدامها عىل أي جهاز.

إثراء عملية التعلُّم لجميع الطالب
يمكنك تخصيص تجارب التعلُّم والتواصل بشكل فردي مع الطالب. ويمكنك توسيع نطاق بيئة 

التعلُّم والسماح لجميع الطالب بالتعاون بسهولة والمشاركة بصورة كاملة في أنشطة الصف 
الدرايس.

االحتفاء بالتنوع والشمولية
يمكنك تحسني قدرات جميع الطالب عن طريق توفري إمكانية الوصول إىل إعدادات أدوات تسهيل 

االستخدام الخاصة بهم، ما يساعد عىل إنشاء بيئة تعلُّم مخصَّصة تتكامل مع نقاط القوة لدى 
 كل طالب وتقّلل التحديات اليت تواجهه. 
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مساعدة جميع الطالب عىل النجاح
توّفر Google for Education أدوات مضّمنة لتسهيل 

االستخدام واليت يمكن أن تساعد جميع الطالب عىل التعلُّم 
والوصول إىل المعلومات بطريقتهم الخاصة.

أكرث من 93 مليون
العالم طفل من ذوي االحتياجات الخاصة يعيشون في جميع أرجاء 

/unicef.org/disabilities :المصدر

"يمكن تطبيق االسرتاتيجيات اليت تم استخدامها بنجاح مع 
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة عىل جميع الطالب اآلخرين". 
"سويل كاستيلو"، مدرِّبة معتَمدة للتعليم، دائرة مدارس داالس المستقلة 

الحكومية

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/intl/ar/why-google/accessibility/
https://sites.unicef.org/disabilities/


Chromebook App Hub استلهام األفكار من خالل
يمكنك تعزيز عملية التعلُّم بصورة أكرب من خالل تطبيقات تسهيل االستخدام عىل جهاز Chromebook اليت يوّفرها 

رشكاء Google for Education، وتشتمل هذه التطبيقات عىل ما ييل: 

.g.co/chromebookapphub عىل الرابط Chromebook App Hub يمكنك الحصول عىل المزيد من التطبيقات المتوّفرة في

 Google Workspace عند ظهور مزيات تسهيل االستخدام ألول مرة في"
وأجهزة Chromebook، لم ندرك حينها الفائدة الكبرية اليت توّفرها هذه 

المزيات لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة، ونعي اآلن فوائد السماح للطالب 
بأن يكونوا مسؤولني عن أنفسهم في عملية التعلُّم ومنحهم حرية 

اإلبداع." 
"تشاد فليكسون"، مرشف التدريس، دائرة في مدارس هاريسون تاونشيب 
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Co:Writer Universal وهو تطبيق يساعد في حل 
جميع المشاكل بدًءا من صعوبة القراءة ووصوًال إىل 

تحديات اللغة من خالل أدوات، مثل توقُّع الكلمات 
ودعم اللغات والتعرُّف عىل الكالم.

EquatIO وهو تطبيق يتيح للطالب كتابة المعادالت 
والصِّيغ والرسوم البيانية بسهولة باستخدام لوحة 

المفاتيح أو كتابتها يدوًيا أو إمالؤها. 

Snap&Read وهو تطبيق يساعد الطالب الذين 
يعانون من صعوبات في القراءة أو نقص في االنتباه 

أو تحديات اللغة عىل قراءة صفحات الويب و"
.PDF وملفات "Google مستندات

Fluency Tutor for Google وهو تطبيق يجعل 
القراءة بصوت مرتفع أمًرا ممتًعا وُمرضًيا بصورة أكرب 

للطالب الذين يحتاجون إىل المزيد من المساعدة.

إتاحة المشاركة للجميع والتعلُّم مًعا

أدوات تسهيل االستخدام في الصف الدرايس

أخِربنا كيف تمّكنت من توسيع عملية التعلُّم 
في صفك الدرايس باستخدام أدوات تسهيل 

 Google for Education. االستخدام في

يمكنك مشاركة مالحظاتك حول أدوات تسهيل 
.goo.gl/yCdh8d االستخدام عىل الرابط

التعرُّف عىل مزيات تسهيل االستخدام المضمَّنة

تحسني مزيات النقر●
تعديل الشاشة ووسائل المساعدة البرصية●
الصوت األحادي وتعديل الصوت●
مزية "سماع االختيار"●
●ChromeVox قارئ الشاشة
مزية "الوصول عرب مفتاح تبديل"●

يمكنك التعّرف عىل كيفية تفعيل أدوات تسهيل االستخدام 
المتوّفرة في أجهزة Chromebook من خالل الرابط 

.goo.gl/d7Sk7m

التواصل بني جميع الطالب لتسهيل تعاونهم مًعا

"الكتابة بالصوت" والتعديل والتنسيق●
الرتجمة والرشح●
مكبِّر الشاشة●
"قارئ الشاشة" و"حروف برايل"●
التحكُّم من خالل لوحة المفاتيح فقط●

 Google Workspace يمكنك االّطالع عىل دليل مستخدم
.goo.gl/J dcp ألدوات تسهيل االستخدام من خالل الرابط
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https://chromebookapphub.withgoogle.com/apps?filters=accessibility-and-assistive-tools
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5CIFsio_kFP9NR4o497joDTt53u1voCQjtZ8qodty__wUpA/viewform
https://support.google.com/chromebook/answer/177893?hl=ar
https://support.google.com/a/answer/1631886?hl=ar
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/intl/ar/why-google/accessibility/

