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 دليل معلومات حول وصول 

ذوي االحتياجات الخاصة إىل املهرجان

 وصول ذوي االحتياجات 

الخاصة يبدأ عرب اإلنرتنت



Attitude is Everything نُبذة عن مؤسسة

هي مؤسسة خريية مقرها اململكة املتحدة، تُعنى بذوي اإلعاقة. وتدعم صناعة املوسيقى الحية يف اململكة املتحدة منذ 
عام 2000، وتضم مؤسستنا املئات من املتطوعني الصم وذوي اإلعاقة والذين يؤدون دور الحضور املتخفي يف العروض 

الحية والفعاليات املقامة يف الهواء الطلق ثم يروون تجاربهم بشأنها، وهي تجارب نهتدي بها يف التوجيه واإلرشاد. 

لقد عملنا مع املئات من أماكن الفعاليات واملهرجانات يف جميع أنحاء اململكة املتحدة ملساعدتها يف أن يكون الوصول 
إليها من ِقبل الصم وذوي اإلعاقة أكرث سهولة.

نحن نتعاون مع أماكن ومهرجانات من جميع املستويات لنضمها مليثاقنا ألفضل املامرسات، ملساعدتها عىل أن تكون 
شمولية قدر اإلمكان.

نُبذة عن حملة »وصول ذوي االحتياجات الخاصة يبدأ عرب اإلنرتنت«

يتمثل الهدف من حملة "وصول ذوي االحتياجات الخاصة يبدأ عرب اإلنرتنت" يف متكني األماكن واملهرجانات من توفري 
معلومات وصول شاملة وواضحة للعمالء الصم وذوي اإلعاقة املحتملني.

تم إطالق هذه الحملة بعد أن توصلت أبحاث تقرير حالة الوصول لعام 2016، إىل أن 52٪ من املهرجانات وأماكن 
الفعاليات التي شملها االستطالع قدمت معلومات دون املستوى أو مل تقدم أي معلومات عىل اإلطالق.

لقراءة تقرير حالة الوصول لعام 2016، تفضلوا بزيارة:

www.attitudeiseverything.org.uk/soar

تم إعداد هذا الدليل ملساعدة املهرجانات والفعاليات املقامة يف الهواء الطلق عىل إعداد معلومات عالية الجودة 
للجامهري الصم وذوي اإلعاقة.

املكان املناسب لتقديم معلومات الوصول لذوي االحتياجات الخاصة

نويص بتوفري املعلومات عىل صفحة ويب مخصصة يسهل العثور عليها من الصفحة األوىل ملوقع الويب الخاص مبكان 
الفعالية.
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ما يجب أن تتضمنه معلومات وصول ذوي االحتياجات الخاصة

1. مقدمة

سطر أو سطران نيابة عن املهرجان للرتحيب بالعمالء الصم وذوي اإلعاقة	 

يعترب نص املقدمة فرصة للتعبري عن روح املهرجان من حيث شموليته

2. تفاصيل االتصال والتواصل

تعيني شخص للعمل باعتباره جهة اتصال + دوره الوظيفي، عىل سبيل املثال: "مسؤول الوصول"	 

الربيد اإللكرتوين	 

رقم الهاتف	 

الربيد	 

تقديم زمن تقريبي للرد	 

الهدف من ذلك هو تعيني شخص محدد ليكون مسؤوالً عن جميع االتصاالت املتعلقة بوصول ذوي االحتياجات الخاصة. يطمنئ 

ذلك العمالء إىل حد كبري، ويساعد عىل توفري استمرارية خدمة العمالء يف حالة مناقشة متطلبات وصول خاصة. نويص بتقديم 

عنوان بريد إلكرتوين مخصص للوصول )access@( بدالً من عنوان عام )Info@( حيثام أمكن. إذا مل يكن بإمكانك توفري رقم 

هاتف، فأبلغ العمالء بتوفري رقم ميكنهم االتصال عليه. قد يكون العنوان الربيدي مفيًدا إلرسال أي دليل مطلوب يفيد بحجز أي 

من تسهيالت ذوي االحتياجات الخاصة. نعتقد أنه يجب الرد عىل العمالء الذين لديهم استعالمات متعلقة بالوصول خالل 5 أيام 

عمل.

3. رابط لتنزيل جميع معلومات الوصول

توفري رابط مللف بصيغة Word قابل للتنزيل	 

هذا مفيد حًقا، ال سيام لألشخاص الذين يستخدمون قارئات الشاشة بسبب ضعف الرؤية، بحيث ميكنهم تنزيل امللف دون 

االضطرار إىل الرجوع إىل صفحة معلومات الوصول.

4. وصف املوقع

وصف عام للموقع مبا يف ذلك التضاريس والتأثري املحتمل للطقس	 

 وصف أي مسارات ذات أسطح صلبة )أو إذا كانت غري موجودة(	 

ذكر عدد املسارح / مواقع األداء.	 

املسافات من املخيم املخصص لذوي االحتياجات الخاصة إىل جميع املسارح الرئيسية	 

املسافات من مواقف العمالء بالنهار إن وجدت	 

أقىص مسافة من النقطة )أ( إىل )ب( عرب املوقع للعمالء، عىل سبيل املثال مرسحان يقعان يف طرفني متقابلني باملوقع.	 

تعّد هذه املعلومات رضورية لتمكني العمالء املحتملني من اتخاذ قرارات مستنرية بشأن رشاء التذاكر والتخطيط لحضورهم، 

عىل سبيل املثال، فيام يتعلق بأي معدات ذات صلة بالتنقل قد يحتاجونها. ميكن أن يؤدي الحصول عىل هذه املعلومات 

بطريقة صحيحة إىل تقليل عدد استفسارات العمالء املبارشة قبل املهرجان.
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5. تسهيالت ذوي االحتياجات الخاصة القابلة للحجز

 تذاكر مجانية للمساعدين الشخصيني	 

وصف النظام ‹

 توفري تذاكر مجانية لتمكني شخص ذي إعاقة من إحضار مساعد شخيص / أخصايئ دعم هو شكل من أشكال التسوية املعقولة 

التي متّكن األشخاص الذين يحتاجون إىل دعم مرتبط بإعاقة أو حالة طبية طويلة األجل من الحضور إىل املهرجان مكان الفعالية 

الخاص بك. من املعقول أن تطلب دليالً لدعم طلب ما.

 الوصول إىل منصات / مناطق املشاهدة )إن وجدت(	 

وصف مواقع جميع منصات املشاهدة ‹

وصف نظام مزايا جاهزية معتمدة ‹

وصف نظام اإلرشاف ‹

أبلغ العمالء إذا كانت املراحيض موجودة يف منصات املشاهدة ‹

إذا مل يكن لديك منصات أو مناطق مشاهدة ُمعتمدة، ولكنها ستكون يف املوقع ، فقم بوصفها يف قسم منفصل بعد  ‹

التسهيالت القابلة للحجز.

نويص بتنفيذ نظام 1 + 1 عرب نظام مزايا جاهزية معتمدة الذي يوفر للشخص ذي اإلعاقة سوار معصم لدخول منصة املشاهدة   

وحامل بطاقة تعريف حول العنق للمساعد الشخيص لتمكينهم من التبديل مع الشخص الذي ينضم إليهم عىل املنصة.

مخيم ذوي االحتياجات الخاصة )إن وجد(	 

وصف موقع املخيم ‹

وصف التسهيالت واملساعدة املتاحة ‹  

وصف سياسة شاحنة التخييم ‹  

إذا مل تكن هناك حاجة للحجز يف مخيم لذوي االحتياجات الخاصة، فصف التسهيالت التي ميكنك تقدميها يف هذا  ‹

الصدد يف قسم منفصل بعد التسهيالت القابلة للحجز.

نويص بتخصيص قسم لذوي االحتياجات الخاصة باملخيم العام يف املوقع األكرث مالءمة لذوي االحتياجات الخاصة من حيث 

الوصول / املغادرة والوصول إىل مناطق األداء.

موقف سيارات ذوي االحتياجات الخاصة )إن وجد(	 

وصف املوقع ‹  

املسافة إىل نقطة توزيع أساور املعصم / الدخول اليومي ‹  

املسافة إىل مخيم ذوي االحتياجات الخاصة )إن وجد( ‹  

أخرب العمالء بأنهم قادرون عىل ترك األمتعة إذا كان موقف السيارات بعيداً عن املخيم ‹

إذا لم تکن ھناك حاجة لحجز موقف سيارات لذوي االحتياجات الخاصة، فيجب وصف المسافات وكيفية  ‹  

قطعها يف قسم منفصل بعد التسهيالت القابلة للحجز.

نويص بالتخطيط لقسم مخصص من مواقف السيارات يكون قريبًا قدر اإلمكان من املخيم / نقطة توزيع أساور املعصم.
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6. كيفية التقدم للحصول عىل تسهيالت ذوي االحتياجات الخاصة

وصف العملية	 

وصف أشكال األدلة املقبولة )إن لزم األمر(	 

وجود عملية مطبقة توضح كيفية قيام األشخاص بالتقدم للحصول عىل التسهيالت املتاحة سوف يجعل هذا األمر سلًسا 

ورسيًعا. تأكد من أن الجميع يعرف ما هي العملية وما هو متاح.

7. دليل التنقل

تقديم أي معلومات ذات صلة مبا ييل:	 

مواقف سيارات ذوي االحتياجات الخاصة )إذا مل يتم تضمينها يف تسهيالت ذوي االحتياجات الخاصة القابلة للحجز( ‹

نقطة النزول من سيارات األجرة للعمالء املتوجهني إىل نقطة تبادل أساور املعصم الخاصة بالدخول / مخيم ذوي االحتياجات الخاصة ‹

وسائل النقل العام ‹

االنتقاالت بالحافلة املكوكية من محاور النقل ‹

إذا كان مهرجانك يوفر خدمة الحافالت املكوكية، فتحقق إذا كان أي منها مخصًصا لذوي االحتياجات الخاصة. ضع يف اعتبارك 

كيف ميكنك تقديم خدمة بديلة لذوي االحتياجات الخاصة إن لزم األمر. يجب تخطيط مواقع النزول لتكون مالمئة قدر اإلمكان 

للعمالء من ذوي االحتياجات الخاصة ممن يحتاجون إىل الحصول عىل مزايا الجاهزية املعتمدة.

8. دليل الوصول

األوقات التي يكون مكان الفعالية مفتوًحا فيها	 

تقديم جميع املعلومات ذات الصلة مبا يف ذلك أي يشء يتعلق برشاء التذاكر يف وقت مبكر واألشخاص الذين  ‹

يرغبون يف الوصول إىل مخيم ذوي االحتياجات الخاصة.

الوصول إىل املوقع	 

صف ما ينبغي عىل العمالء توقعه لدى وصولهم؛ من سيوجههم، ومن ينبغي عليهم التواصل معه إذا كان لديهم  ‹

أي أسئلة وما إىل ذلك

توزيع أساور املعصم	 

وصف املوقع من حيث موقف السيارات\نقطة النزول ‹

صف ما يحتاجه العمالء للحصول عىل أساور املعصم ‹

قد يقلق العمالء بشكل خاص من الوصول، ال سيام إذا كان لديهم مزايا جاهزية معتمدة للحصول عليها. ووصف العملية مقدًما يخفف 

هذا األمر ويقلل من استفسارات العمالء املبارشة. يف حالة تقديم خيار ترقية وصول مبكر مدفوع االجر، فيجب أن يشمل ذلك أي شخص 

يرغب يف التخييم يف مخيم ذوي االحتياجات الخاصة. 

9. املراحيض

صف توافر وحدات املرحاض باملبنى/ املخيم / منصة املشاهدة )يف حال عدم توافر وحدة مرحاض مبنصات املشاهدة، فاذكر 	 

املسافة إىل أقرب وحدة(

نويص بوحدات لذوي االحتياجات الخاصة يف قسم ذوي االحتياجات الخاصة يف املخيم، ويف أي مكان تخييم عائيل، ويف كل وحدات 

املراحيض حول مناطق األداء، وبوحدة يف موقع مركزي لإلسعافات األولية\الرعاية يتم الحفاظ عليه نظيًفا يف جميع األوقات، وإذا 

أمكن يف منصات املشاهدة. يجب تركيب جميع الرتكيبات الداخلية عىل مسافة ال تزيد عن مرت واحد من األرض. ندعو إىل االتصال 

عىل رشكات املراحيض مقدًما لضامن تحقيق هذا األمر.
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10. الخدمات الطبية وخدمات الرعاية

وصف الخدمات املقدمة باملوقع	 

وصف املسافة من مخيم ذوي االحتياجات الخاصة إىل الخدمات الطبية وخدمات الرعاية	 

وصف سياسة التخزين يف الثالجة	 

دعوة الناس لالتصال عليك إذا كانت لديهم أي أسئلة محددة تتعلق بحاجة طبية	 

نويص بالتخطيط لتمكني األشخاص من تخزين األدوية يف مكان ما يف املوقع، عىل أن يكون، من الناحية املثالية، أقرب ما ميكن إىل 

أي موقع تخييم لذوي االحتياجات الخاصة وضمن بنية خالية من الدرج ويسهل الوصول إليها من قبل ذوي االحتياجات الخاصة 

عىل مدار 24 ساعة.

11. رشح عروض األداء لذوي االحتياجات الخاصة

وصف أي خدمات مقدمة – لغة االشارة\التسمية التوضيحية\الوصف الصويت	 

يف حال عدم توافر ذلك، فاذكر أن هذا هو الحال يف الوقت الحايل	 

يعني رشح األداء لذوي اإلعاقة أن العمالء الذين يعانون من ضعف السمع أو البرص قادرون عىل تحقيق أقىص استفادة من 

املهرجان.

12. الكالب املساعدة

وصف السياسة	 

تأكد من أن العمالء الذين يعتمدون عىل كالب املساعدة عىل علم بأنه ال مانع من إحضارها ملساعدتهم إذا كانت لديهم الرغبة 

يف إحضارها.

13. اإلضاءة القوية الوامضة

صف ساسية املهرجان 	 

نحث جميع منظمي املهرجان عىل تنفيذ سياسة خالية من اإلضاءة الوامضة، حيث إن وجود اإلضاءة القوية، مع أو بدون 

تحذيرات، يشكل خطرًا كبريًا عىل األشخاص املعرضني للرصع املتعلق باإلضاءة القوية. عىل أقل تقدير، ينبغي توفري التحذيرات 

مسبًقا وداخل املوقع.

14. معلومات أخرى

اذكر أي خدمات أو تسهيالت أخرى يف املوقع قد تكون ذات صلة، عىل سبيل املثال وجود أي مساحة مخصصة 	 

لالسرتاحة أو مزودة مبثريات حسية.

 ،Attitude is Everything إذا كنت ترغب يف االتصال عىل مؤسسة 

info@attitudeiseverything.org.uk :فرُيجى التواصل عرب الربيد اإللكرتوين
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الخطوات الالحقة

جدولة اجتامع الفريق

تخصيص بعض الوقت للنظر يف وصول ذوي االحتياجات الخاصة ويف املهرجان الخاص بك	 

إرشاك األشخاص املسؤولني عن املوقع اإللكرتوين وخدمة العمالء ومسؤويل اإلنتاج باملوقع	 

استخدم هذا املستند باعتباره جدول أعامل للمناقشة	 

أنشئ صفحة معلومات وصول مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة عىل موقع الويب

نويص بتسمية هذه الصفحة "معلومات الوصول" مع وضع صورة مناسبة مثل نسخة من رمز مستخدم الكريس املتحرك 	 
املعروف عامليًا:  

اجعل صفحة الويب هذه مستقلة بدالً من تخصيصها كقسم من األسئلة الشائعة الطويلة	 

استخدم هذا الدليل لصياغة املعلومات التي تستخدمها عىل موقع الويب الخاص بك	 
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ACCESS  
STARTS  
ONLINE

Attitude is Everything
54 Chalton Street, London, NW1 1HS :العنوان

www.attitudeiseverything.org.uk :الموقع اإللكتروني

 @attitudetweets

 /attitudeiseverything

 @attitudeiseverythinghq

رقم الشركة المسجل: 6397532 
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