
 طلب مواءمات اتاحة الوصول للمعاقين الى جلسة المحكمة 
الى الجلسة، من تقديم طلب المدعوين تم اعداد هذا النموذج لتمكين األشخاص المعاقين، 

 . لمواءمات إتاحة الوصول

يجب تقديم الطلب مع تقديم اللوائح القضائية، في وقت معقول قبل انعقاد الجلسة أو مع تقديم 

يوما قبل  41طلب آخر للدرجة القضائية فيما يتعلق بموضوع أحد الفرقاء، وبما ال يتأخر عن 

 . انعقاد الجلسة

 . مع األسف، لن نستطيع ضمان االستجابة الى الطلبات المتأخرة

 . نموذج بلسان المذكر للسهولة، وهو موجه للنساء والرجال على حد سواءتمت صياغة ال

 تفاصيل مقدم الطلب 

      : رقم الهوية       : اسم العائلة       االسم الشخصي 

      : العنوان 

      لرجاء تفصيل أسباب طلبك لمواءمات إتاحة الوصول ا

 تفاصيل الجلسة/ الجلسات التي أطلب فيها مواءمة إتاحة الوصول 

       :موعد الجلسة القريبة المطلوب فيها مواءمة اتاحة الوصول       :رقم الملف 

 أطلب المواءمة لكافة الجلسات في الملف   

 جمهور      شاهد    وكيل          طرف     /فريق :    سأشارك في الجلسة لكوني

اذا كنت تشارك في الجلسة كفريق، وكيل أو شاهد، الرجاء تفصيل مواءمات إتاحة الوصول 

 تطلبها : التي 

تجري الجلسة في قاعة تم تجهيزها بمنظومة مساعدة تقوم بالبث )منظومة مساعدة للسمع  

  (لجهاز السمع أو لسماعات خاصة موجودة في القاعة

  (لسمعمعد لألشخاص عسيري ا –كتابة كل ما يقال على شاشة )خدمة النص الكتابي  

  (بواسطة مترجم مهني)الترجمة الى لغة اإلشارة  

  (مالئم للصم والمكفوفين)الترجمة الى لغة اإلشارة باللمس  



  (معد لألشخاص عسيري القراءة)تالوة المستندات  

  (معد لألشخاص الذين ال يرون أو عسيري الرؤية)شرح ما يبدو في القاعة  

يدور في الجلسة أو عن المستندات والحصول على  عما الحصول على شرح بلغة بسيطة  

  (معد لألشخاص عسيري الفهم)للتشاور خالل الجلسة  وقت

امكانية تسجيل الجلسة بجهاز تسجيل خاص بي 
1
  

لة قمت بتحضيرها مسبقا   . منح الوقت لالستماع الى مالحظات مسَّجَّ

أو /يدعمني نفسيا / امكانية احضار شخص معي الى الجلسة يشرح لي بلغة بسيطة ما يحدث 

 شخص مهني يساعدني على التواصل بواسطة اتصاالت بديلة 

 اجراء الجلسة في مكان متاح للوصول  

  (مالئم لألشخاص الذين يستصعبون الجلوس والقيام)مع أيادي  مقعد 

تعينون بالكرسي المتحرك أو األشخاص الذين مكان مالئم لجلوس األشخاص الذين يس 

 يستعينون بكلب اإلرشاد 

  (لمشاركة في جلسات طويلةمعد لألشخاص الذين ال يتحملون ا)مواءمة طول الجلسة  

ي الوصول بسبب إعاقتي أو عالجات أحصل عليها، لن أستطيع أو سيكون من الصعب عل 

أطلب مراعاة ذلك بقدر ________________ الى الجلسات في الساعات واأليام التالية 

.اإلمكان لدى تعيين موعد الجلسات
2
  

ل اذا كنت بحاجة الى مواءمات إضافية وسنبذل جهدنا للمساعدة :  فصِّ

      

 اذا كنت ترغب في االطالع على الملف، أية مواءمات تطلب اجراءها على المستندات : 

م الخدمة)تالوة أو تالوة بلغة بسيطة     (بواسطة مقدِّ

  (أحرف كبيرة)طباعة متاحة  

  (أحرف كبيرة، بلغة بسيطة وباستخدام رموز)بسيطة طباعة متاحة بلغة  

                                                           
1

 4891-لسنة } نص موحد{ب من قانون المحاكم 86مع مراعاة عالنية الجلسة بموجب نص المادة   
2

 ينطبق فقط على الفرقاء أو الوكالء 



 ملف صوتي مع تسجيل للمستند  

 ملف صوتي بلغة بسيطة  

 ملف برايل  

  (نامج تالوةيمكن تالوته بواسطة بر pdfأو  word: مثل )ملف رقمي  

 اذا كنت تشارك في الجلسة كجمهور، الرجاء تفصيل مواءمات إتاحة الوصول التي تطلبها:  

تجري الجلسة في قاعة تم تجهيزها بمنظومة مساعدة تقوم بالبث )منظومة مساعدة للسمع  

  (لجهاز السمع أو لسماعات خاصة موجودة في القاعة

  (معد لألشخاص عسيري السمع –كتابة كل ما يقال على شاشة )خدمة النص الكتابي  

  (أشخاص 14لمجموعة تزيد عن  )الترجمة الى لغة اإلشارة 

  (مالئم لألشخاص الذين يستصعبون الجلوس والقيام)مقعد مع أيادي  

 مع كلب إرشاد / مكان مالئم للجلوس بكرسي متحرك  

نحن نرغب بإبالغك بصدد مواءمات اتاحة الوصول وقد نتوجه اليك لغرض الحصول على 

 معلومات اضافية. كيف تودنا أن نتصل معك ؟ 

 :  الرجاء اإلشارة الى وسيلة اتصال واحدة على األقل

      :  فية على الرقممكالمة هات

      :  إرسال رسالة نصية الى الرقم

      :  بريد الكتروني إرسال

      :  إرسال فاكس على الرقم

      :  مكتوب الى العنوان

الرجاء اإلشارة الى قبلك  تعود الى شخص آخر من  قدمتها اذا كانت التفاصيل التي 

      :  اسمه
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