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א.ג.נ.
הנדון :חומר על נגישות הספרייה עראבה בנוסף
לחומרים שפורסמו הרבה שנים לפני שנת 2017
הספרייה בעראבה ממוקמת במבנה ייעודי חדיש
בעיריית עראבה...
בקומת הספרייה יש כמה כניסות וממוקמת בקומת
קרקע ואין צורך לשימוש במעלית למרות זאת יש
שתי מעליות מקומת החניון עד הספרייה ...
היא נגישה עם חנייה כולל חניית נכים...
מותאמת ומאובזרת בהתאם להנחיות ,כולל שירותי
נכים ייחודיים...
הספרייה ממוחשבת עם אינטרנט אלחוטי ,ומאפשרת
להכין שיעורים ועבודות וכוללת פינות ללמידה
וקריאה אינטימית עם אווירת למידה שקטה ומזמינה.
לאוכלוסיית הנכים ישנה אפשרות לשבת ליד
שולחנות וכסאות מותאמים...
הספרייה מצוידת בציוד שמע לנכים כבדי שמיעה
ובנוסף בספרייה ישנה ערכת תקשורת המותאמת
ומאושרת לשימוש הנכים משתמשי הספרייה...
אנו נמצאים בתהליך רכישת ציוד לכבדי ראייה
ועיוורים המותאמים לשפת בריל כולל ציוד מחשוב
עם תוכנות מותאמות.
בכבוד רב,
הספרייה הציבורית עראבה
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الجمهور الكريم
تحيه طيبه وبعد،
الموضوع :اإلتاحة والوصول في المكتبة العا ّمة في عرابة
معلومات ومواد إضافية عدا عن تلك التي تم ادراجها بموقع
البلدية سنوات عديدة قبل 2017
صص وحديث وله
تتواجد المكتبة العا ّمة في عرابة في مبنى مخ ّ
بوابات.
عدّة ّ
المكتبة موجودة في الطابق األرضي ،لذلك ال حاجة الستعمال
المصعد للوصول إليها ،وهي مال َءمة لذوي االحتياجات الخاصة،
سيّارات ،بما في ذلك أماكن لذوي االحتياجات
وبجانبها موقف لل ّ
الخاصة.
المكتبة مال َءمة ومج ّهزة حسب التّوجيهات ،بما في ذلك مراحيض
صة.
لذوي االحتياجات الخا ّ
مزودة باألنترنت ّ
ي
تحوي المكتبة خدمات رقميّة ،وهي ّ
الالسلك ّ
(واي فإي) ،فهي تمكّن (بما فيهم ّ
طالب الجامعات) من تحضير
صة للدّراسة ،حيث
الوظائف واألبحاث ،وتحتوي على زوايا خا ّ
ي هادئ ومريح .باإلضافة إلى ذلك تتوفّر اإلمكانيّة
يسود ّ
جو تعليم ّ
صة باستعمال ال ّ
ي المالءمة
لذوي االحتياجات الخا ّ
طاوالت والكراس ّ
صا لهم/ن.
خ ّ
صي ً
سة
مزودة بأجهزة سمعيّة للّذين يعانون من ضعف بحا ّ
المكتبة َّ
سمع ،وال ننسى وجود رزمة آلليات تواصل مال َءمة ومناسبة
ال ّ
رواد المكتبة من ذوي االحتياجات
ومصادق عليها الستعمال ّ
صة.
الخا ّ
نعمل على توفير معدّات مال َءمة للغة "بريل" للّذين يعانون من
مشاكل النّظر ،بما في ذلك معدّات محوسبة الّتي تحتوي على
البرامج المناسبة.
باحترام،
المكتبة العامة عرابة

نماذج وعينات عن االتاحة لذوي االحتياجات الخاصة (يوجد
إمكانية الحصول على المزيد من التفاصيل بكل الطرق
المتوفرة)...
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