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إعداد مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية

المحامية لونا عريقات

كانون أول ٢٠1٨

تــم إعــداد وطباعــة هــذا الدليــل بدعــم مــن برنامــج تعزيــز المجتمــع المدنــي التابــع للـــ GIZ، وبتفويــض مــن الــوزارة 

BMZ االتحاديــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة األلمانيــة

تقــع مســؤولية مــا ورد فــي هــذا الدليــل علــى معديــه، وهــو ال يعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر الداعميــن. إن الجهــات 

الداعمة ال تتحمل مســؤولية أية معلومات خاطئة أو أي اســتخدام غير دقيق للمعلومات في هذا الدليل.
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المقدمة
يهــدف هــذا الدليــل بشــكل أساســي إلــى مســاعدة العامليــن/ات فــي المجــال التوعــوي الحقوقــي فــي اتبــاع منهــج 
محــدد فــي تبســيط القواعــد القانونيــة العامــة وااللتزامــات والحقــوق المترتبــة علــى األفــراد بمــا فيهــم وعلــى 
وجــه الخصــوص األشــخاص ذوي اإلعاقــات الذهنيــة، وذلــك مــن خــال تقديــم إرشــادات تتعلــق بالصياغــات 
التبســيطية والتركيــز علــى المضمــون الخــاص بنشــر المعلومــات، بمــا يضمــن إنجــاح جعــل المعلومــات ومنهــا 

المعلومــات القانونيــة لتصبــح فــي متنــاول الجميــع بــدون اســتثناء.

تكمــن أهميــة هــذا الدليــل فــي تســهيل توفيــر المعلومــات للفئــات المســتهدفة لزيــادة االســتفادة والتواصــل والتأثيــر 
فــي المجتمــع، واســتيعاب المعلومــات فــي وقــت أقــل مــن حيــث ســهولة القــراءة والفهــم دون الدخــول فــي 

التفاصيــل.

يعمــل هــذا الدليــل علــى تبســيط وتوضيــح المــواد التثقيفيــة والمعلومــات المتعلقــة بالمــواد التشــريعية أو اإلجرائيــة 
أو اإلرشــادية الموجــودة بشــكل يســاعد المواطنيــن جميعــًا ودون اســتثناء علــى فهــم الواجبــات والحقــوق وآليــات 
الوصــول لهــا، بنــاء عليــه فقــد تــم العمــل علــى تقســيم الدليــل إلــى محوريــن أساســيين، المحــور األول يتعلــق 
بالمســائل األوليــة واألساســية التــي تســاعد فــي فهــم عناصــر التشــريع وآليــات العمــل علــى تبســيطه بمــا يخــدم 
الهــدف العــام لهــذا الدليــل، أمــا المحــور الثانــي فيتعلــق باإلرشــادات اللغويــة العامــة التــي يتــم التنبــه إليهــا فــي 
تبســيط الصياغــات الجامــدة والمتخصصــة لتصبــح ميســرة علــى فهــم المواطنيــن، بحيــث يعتبــر هــذا الدليــل 
موجهًا إلى الناشــطين والناشــطات وباألخص العاملون في مجال توعية األشــخاص ذوي اإلعاقة لمســاعدتهم 
فــي توضيــح وصياغــة األدلــة الُمفَِّســرة للقانــون واالتفاقيــات الدوليــة واألدلــة التوعويــة عمومــًا وذات العاقــة 
بحقــوق هــذه الفئــات األكثــر خصوصيــة علــى وجــه الخصــوص، بمــا يغطــي منظومــة التشــريعات المحليــة أو 
الفهــم العــام التفاقيــات حقــوق اإلنســان ومعرفــة الحقــوق التــي ترتبــت علــى التــزام دولــة فلســطين بمجموعــة 

االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
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مسائل أساسية

كيف نجعل المعلومات سهلة القراءة؟! 

تقــع ضمــن مســؤوليات الــدول بشــكل أساســي ضمــان إيصــال المعلومــات واإلرشــادات المتعلقــة بالحقــوق 
والواجبــات لكافــة مواطنيهــا دون تمييــز وبطريقــة ســهلة وميســرة لهــم جميعــًا، وذلــك مــع مراعــاة الفروقــات 
واالختافــات بينهــم فــي كيفيــة إيصــال المعلومــة. ومــن أهــم المعلومــات التــي مــن الممكــن تبســيطها لتصبــح 
ســهلة وفــي متنــاول الجميــع، تلــك المعلومــات المتعلقــة بالقوانيــن، حيــث أنهــا تؤكــد علــى الحقــوق والواجبــات، 
وتبيــن اإلجــراءات الازمــة للوصــول إلــى هــذه الحقــوق، وتعتبــر معرفــة الحقــوق هــي الخطــوة األولــى للوصــول 

إليهــا.

هــذه اإلرشــادات مــن الممكــن أن تســاعد المؤسســات واألشــخاص علــى جعــل المعلومــات ســهلة الوصــول 
للمواطنيــن. واالســتيعاب 

ومن الممكن جعل المعلومات سهلة من خال:

جعل الجمل والكلمات سهلة ومباشرة. •

إيصال المعلومات المهمة فقط. •

استخدام الصور والرسومات اإليضاحية لدعم الفكرة من وراء الكلمات. •

استخدام خط الطباعة األوضح )Simplified Arabic( وبالحجم المناسب )حجم 14 على األقل(. •
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تبسيط المعلومات المعقدة وخصوصًا في ما يتعلق في القوانين. •

االنتباه للفئة التي يتم توجيه المعلومات لها، فطريقة الكتابة تختلف باختاف الفئات. •

تعتبــر المعلومــات القانونيــة هــي المعلومــات األكثــر دقــة وتعقيــد، حيــث يجــب فهــم عــدة أمــور قبــل البــدء 
بتوضيــح الحقــوق والواجبــات التــي ينــص عليهــا القوانيــن الســارية، مــع اإلشــارة أو التنويــه إلــى تلــك الــواردة 
فــي االتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا الدولــة. وبنــاء عليــه بدايــًة ال بــد مــن الفهــم العــام لهرميــة التشــريع 
وآلياتــه، باإلضافــة إلــى فهــم الصياغــات القانونيــة مــن حيــث إلزاميــة النصــوص التــي تظهــر فــي الصياغــات 

القانونيــة ضمــن القوانيــن.

أسئلة مهمة عند شرح المعلومات القانونية:

الخطوط الرئيسية التي يجب التنبه إليها عند شرح القانون:

هل القانون مكتوب بلغة واضحة؟ •

هل القانون مفهوم؟ •

متى يصبح القانون فّعال؟ •

هل يتعارض هذا القانون مع قوانين أخرى؟ •

هل القانون ملزم؟ من المسؤول عن إلزاميته؟ •

هل العقوبة المترتبة على خرق القانون واضحة ومعقولة؟ •

تبسيط الفقرات والمصطلحات وبناء المادة:
هنــاك عــدة اعتبــارات لتبســيط الفقــرات والمصطلحــات، ومــن المهــم اإلشــارة إلــى أن عمليــة تبســيط القانــون مــن 
األمــور الهامــة والدقيقــة والتــي تســتلزم بدايــة الفهــم العــام لعناصــر التشــريع وهرميــة التشــريعات، حيــث يتكــون 
التشــريع مــن مجموعــة قواعــد قانونيــة تتــم صياغتهــا بطريقــة مجــردة لتنظيــم ســلوك األشــخاص بشــكل عــام، 
ويكــون هــذا التنظيــم علــى ســبيل اإللــزام وموضوعــًا مــن قبــل الجهــات المختصــة بالتشــريع، وعليــه فــكل تشــريع 
يتوجــب أن يفهــم فيــه عناصــره األساســية التــي تتكــون مــن خصائــص صياغــة القاعــدة القانونيــة مــن حيــث 
إلزاميتهــا، ومكونــات التشــريع نفســه باإلضافــة إلــى تداخاتــه مــع االلتزامــات الدوليــة التــي تترتــب مــن االلتــزام 

باالتفاقــات الدوليــة.
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هنــاك قواعــد قانونيــة تقــوم بتنظيــم ســلوك األشــخاص تضــع التــزام بالقيــام بفعــل أو االمتنــاع عنــه ســواء كان 
األمــر أو النهــي ضمنــي أو صريــح، وبحيــث تكــون هــذه القواعــد عامــة ومجــردة للجميــع، علــى ســبيل المثــال 
ينــص القانــون فــي عــدد مــن دول العالــم بشــكل ملــزم وقطعــي علــى عــدم ركــن الســيارة فــي مــكان مخصــص 
لمركبــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة، حيــث تعتبــر هــذه القاعــدة ملزمــة وآمــرة، وهنــاك قواعــد أخــرى تعتبــر 
قواعــد تنظيميــة يجــوز مخالفتهــا وتســمى القواعــد المكملــة، مثــل القاعــدة التــي تنــص علــى ضــرورة مواءمــة 
مــكان العمــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وبنــاء علــى فهــم هــذه القواعــد ومــدى إلزاميتهــا، يســهل علينــا تبســيط 

المعلومــات بحيــث تكــون واضحــة للفئــة المســتهدفة.

كذلك يجب التنبه عند كتابة الصياغات السهلة إلى خمسة أمور أساسية:

الفئة المستهدفة والغرض من التوعية: . 1

عنــد الصياغــة وتبســيط المعلومــة يجــب وضــع أســاس لغرضنــا مــن 
هــذه التوعيــة. مــا الــذي نريــد أن نوصلــه تحديــدًا مــن معلومــات، 
بالتقاطــع مــع معرفــة مــن هــي الفئــة المســتهدفة مــن المعلومــة، 

حيــث يجــب التركيــز علــى:

تحديــد العمــر، المســتوى التعليمــي، والمهــارات، وتخصصهــم  •
فــي العمــل... الــخ.

مــا هــي المعلومــات األساســية التــي مــن الممكــن أن يكونــوا  •
يعلمونهــا مــن قبــل، والتــي مــن الممكــن البنــاء عليهــا. 

ما هو االحتياج األساسي للمجموعة والذي نريد أن نغطيه في نشر المعلومات. •

التركيــز علــى مــا نريــد لهــذه الفئــة أن تحققــه أو تصــل لــه مــن حقــوق أو معلومــات متعلقــة بهــذه  •
الحقــوق.

حيــث سيســاعد تقييــم الفئــة المســتهدفة بهــذه الطريقــة فــي اختيــار أفضــل مزيــج مــن اللغــة وعناصــر  •
التصميــم التاليــة لتوظيفهــا.

الهيكلية:. 2

لضمــان اختيــار الهيكليــة األنســب إليصــال المعلومــة، يجــب 
أن نضــع هــذه األســئلة أمامنــا عنــد البــدء بالصياغــة وتبســيط 

المعلومــات:
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هل هناك هيكليات سابقة تم استخدامها لذات الموضوع؟ •

ما هي المنهجية التي من الممكن أن تكون مألوفة للفئة المستهدفة؟ •

ما هو التسلسل األنسب والمنطقي الذي يجب اتباعه مع الفئة المستهدفة؟ •

علــى ســبيل المثــال، اختيــار األنســب مــن حيــث اتبــاع تسلســل زمنــي خــاص باإلجــراءات، أم ســرد 
ومترابطــة. متسلســلة  بأقســام  خــاص  موضوعــي 

باإلضافــة للتســاؤالت الســابقة ال بــد مــن التنبــه بعدهــا إلــى المبــادئ التــي يجــب اتباعهــا عنــد صياغــة 
وبنــاء المعلومــات، والتــي تتعلــق بالتالــي:

استخدام الجمل المختصرة الخاصة بعرض المعلومات األساسية قبل الدخول بتفاصيلها. •

تقسيم كل قسم إلى أجزاء متساوية تقريبًا. •

اســتخدام فقــرات وصــل لانتقــال بيــن كل قســم وآخــر، وذلــك للعمــل علــى ربــط المعلومــات بعضهــا  •
ببعــض.

التصميم األمثل لنقل المعلومات: . 3

مــن المهــم جــدًا العمــل علــى إخــراج المظهــر النهائــي للمعلومــة 
بطريقــة تجــذب الفئــة المســتهدفة، حيــث ال تقــل أهميــة التصميــم 
يجــب  وعليــه  وهيكليتهــا،  المعلومــات  صياغــة  أهميــة  عــن 
التنبــه للتصميــم العــام، وكيفيــة الطباعــة وأســلوبها، والرســومات 
المســتخدمة فــي توضيــح المعلومــات. كذلــك يجــب مراعــاة مــا 

يلــي:

ضــرورة تــرك مســاحات فارغــة فــي التصميــم بيــن كل فقــرة  •
للمســاعدة فــي فصــل المعلومــات عــن بعضهــا وعــدم تكديســها 

فــي فقــرة واحــدة.

استخدام عناوين معبرة عن الفقرات عند كل فقرة لمساعدة القراء على التنقل من فكرة ألخرى. •

اختيــار الخــط والمقــاس الســهل للقــراءة، والتأكــد مــن وجــود فروقــات بيــن النــص والخلفيــة، مــع التأكيــد  •
علــى أن تكــون المســافة بيــن كل ســطر بــذات حجــم الخــط )إذا كانــت الكتابــة 16 يجــب أن يكــون 

الفــراغ بيــن كل ســطر 16(.
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األخــذ بعيــن االعتبــار اإلضافــات البصريــة علــى الفقــرات مثــل الجــداول والرســوم البيانيــة والصــور  •
والمخططــات والقوائــم المعلوماتيــة بحيــث تكــون فــي شــكل منســجم مــع الكتابــة وجــاذب وســهل.

التعابير المستخدمة: . 4

مــن المهــم التفكيــر بالكلمــات التــي يتــم اســتخدامها، مــع التبايــن بيــن 
كل لغــة وأخــرى لذلــك هنــاك عــدة أمــور يجــب التنبــه لهــا بشــكل عــام 

وهــي:

استخدام ضمير المخاطب في الكتابة. •

استخدام الكلمات األنسب التي تسهل الوصول للمعنى. •

ذا  • االبتعــاد عــن المصطلحــات التــي مــن الممكــن أن يكــون صعــب فهمهــا علــى الفئــة المســتهدفة، واإ
كنــا مضطريــن إلــى اســتخدامها يجــب توضيحهــا بشــكل خــاص.

المحافظة على كتابة جمل قصيرة. •

يفضــل اســتخدام الجمــل المبنيــة علــى المعلــوم وتجنــب الجمــل المبنيــة علــى المجهــول، علــى ســبيل  •
المثــال، يفضــل كتابــة »أنــا أقــرأ الصفحــة« بــدال مــن »ُقــرأت الصفحــة مــن قبلــي«.

عنــد إتمــام الصياغــات وكتابــة المعلومــات باللغــة الســهلة يجــب التأكــد مــن مــدى نجاعــة الدليــل مــع الفئــة 
المســتهدفة، مــن حيــث فهمــه للمعلومــات وكيفيــة اســتخدام هــذه المعلومــات، ويتــم ذلــك مــن خــال اختبــار 

األداة وتقييمهــا مــع الفئــة المســتهدفة.

تقييم األداة:. 5

ال بــد لنــا مــن اختبــار المــادة المكتوبــة وتقييــم مــدى نجاحهــا الحقــًا، قبــل 
العمــل علــى نشــرها، ويتــم ذلــك بمســتوى أولــي بســيط يســاعدنا فــي التعديــل 
المعاييــر  قيــاس  يتــم  الممكــن أن  المكتوبــة. ومــن  المــادة  والتطويــر علــى 
الخاصــة بماهيــة المعلومــات التــي نــود إيصالهــا مــن خــال اعتمــاد قائمــة 
تحقــق للتأكــد مــن المعلومــات التــي نريــد إيصالهــا. ومــن المهــم أن تتــم عمليــة 

فحــص المــادة مــن قبــل شــخص لــم يســاهم فــي صياغتهــا، وفــي حــال كان هنــاك إمكانيــة لزيــادة عــدد 
األشــخاص عنــد فحــص المــادة فمــن الممكــن عمــل اختبــارات مبنيــة علــى مجموعــات بؤريــة تمثــل الفئــة 

المســتهدفة أو االعتمــاد علــى أســاليب أخــرى مثــل اللقــاءات الفرديــة أو االســتبيان. 
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أدوات توضيحية من الممكن استخدامها:
من المهم جدًا اســتخدام أدوات توضيحية باإلضافة لتبســيط اللغة للتأكد من وصول المعلومات بشــكل كامل 
للفئــات التــي تعانــي صعوبــات فــي قــراءة المعلومــات فــي شــكلها الجامــد، وبنــاء عليــه فقــد تــم ابتــداع طــرق 

عديــدة لتيســير وصــول هــذه المعلومــات للفئــات المســتهدفة حســب خصوصيتهــا، ومنهــا:

اســتخدام الصــور: الهــدف مــن اســتخدام الصــور هــو جعــل المعلومــات أســهل فــي الوصــول للفئــات  •
كافــة، وبمــا يعــزز الفــرص الســتيعاب المعلومــات الجديــدة عليهــم.

مــن الممكــن أن تشــير الصــور إلــى الدوائــر الرســمية الخاصــة بالمراجعــة لموضــوع معيــن أو إلجــراءات 
خاصــة، أو بيــان وآليــات العمــل ضمــن نظــام المســاعدة القانونيــة علــى ســبيل المثــال أو المســاعدة 

االجتماعيــة.

إيصــال  علــى  تســاعد  المســتخدمة  الصــور 
المعلومــات لألشــخاص الذيــن مــن الممكــن أن 

القــراءة. فــي  صعوبــات  يواجهــوا 

اســتخدام الرمــوز المصــورة: إن اســتخدام األيقونــات أصبــح لغــة إرشــادية متعــارف عليهــا عالميــًا،  •
فــي  اتباعهــا ســواء علــى الطرقــات أو  التــي يجــب  حيــث تشــكل هــذه الرمــوز اإلرشــادات األساســية 
المطــارات وأماكــن التســوق واألماكــن العامــة بشــكل عــام. وتســاعد هــذه الرمــوز النــاس علــى إدراك وفهــم 

المعلومات بشكلها األولي المجرد. 



9

االنفوجرافيك )التصاميم المعلوماتية(: من الممكن أن تكون المعلومات الواردة بشكل انفوجرافيك،  •
وهــو فــن تحويــل البيانــات والمعلومــات إلــى صــور ورســوم يســهل فهمهــا بوضــوح، ويشــتمل االنفوجرافيــك 

علــى أربعــة عناصــر، وهــي:

نماذج وتوضيحات تقدم المعلومات المعقدة بسرعة وبشكل واضح.. 1
تصورات تدمج النصوص والرسومات بهدف توضيح المعلومات.. 2
بيانات أسهل للفهم من النصوص وحدها .. 3
تصورات جميلة وجذابة للتعبير والتوضيح، تجذب الفئات المستهدفة للمعلومات المطروحة.. 4

الفيديــو التوعــوي: تعتبــر وســائل اإليضــاح المرئيــة المتحركــة مــن أفضــل الوســائل إليصــال المعلومــة،  •
ومــن الممكــن أن تكــون هــذه الوســيلة علــى شــكل انفوجــراف تفصيلــي لبيــان الحقــوق، أو بيــان اإلجــراءات 

للوصــول للحقــوق، أو لتوضيــح هــذه الحقــوق كمــا هــي علــى أرض الواقــع. 

اللغــات الخاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة: انطاقــًا مــن خصوصيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فإنــه  •
مــن الضــروري توضيــح المعلومــات بشــكل مفهــوم بالنســبة لهــم علــى ســبيل المثــال االســتعانة بصــور 
توضــح المعلومــات المطروحــة مــن خــال لغــة اإلشــارة أو اســتخدام لغــة بريــل، كذلــك يمكــن االســتعانة 

باألحــرف الكبيــرة أو الكتابــة باللغــة المحكيــة ســهلة الفهــم.
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خارطة الوصول لكتابة ميسرة وسهلة

 تحديد الفئة
المستهدفة

هيكلية 
المحتوى

تحديد ووصف الفئة المستهدفة.. 1
قائمة تحديد األولويات الخاصة بالفئة المستهدفة.. 2
قائمة ما يحتاجونه أو ما هم بحاجة إلى معرفته.. 3
فــي . 4 تؤثــر  أن  يجــب  التــي  المجموعــات  خصائــص  قائمــة 

المعرفــة  التعليــم،  العمــر،  المثــال،  ســبيل  )علــى  التصميــم 
إلــخ. بالتكنولوجيــا... 

ما الذي تعرفه الفئة المســتهدفة أساســًا وممكن أن نبني عليه،  . 5
ومــا يحتاجــون إلــى تعلمه.

كتابــة جمــل قصيــرة وتصــل للهــدف، مــع تقديــم المعلومــات . 1
المهمــة أواًل.

تضميــن التفاصيــل التــي تســاعد الفئــة المســتهدفة علــى فهــم . 2
اإلجــراءات.

التركيــز علــى المعلومــات األساســية، وتــرك التفاصيــل التــي . 3
ن كانــت مثيــرة لاهتمــام. ال تســاعد الفئــة المســتهدفة، حتــى واإ

ربط الفقرات والجمل مع بعضها البعض بشكل متسلسل.. 4
وعــدم . 5 الكلمــات  اختيــار  مــع  المخاطبــة  صيغــة  اســتخدام 

. هــا تعقيد
اســتخدام الصياغــة المبنيــة للمعلــوم، مــع اســتخدام الكلمــات . 6

التــي تكــون مفهومــة مــن قبــل الفئــة المســتهدفة.
التناسق بين الجمل والفقرات وتوازيها.. 7

تنظيم المحتوى بحيث يتدفق منطقًيا.. 1
تقسيم المحتوى إلى أقسام قصيرة . 2
كتابــة العناويــن التــي تســاعد القــراء علــى ربــط المعلومــات . 3

ببعــض. بعضهــا 
وضــع بنيــة معينــة لنــص بشــكل يمكــن القــراء مــن العثــور علــى . 4

المعلومات التي يبحثون عنها بســرعة وبدقة.

صياغة 
المضامين 
بلغة سهلة
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الشكل 
األفضل لنقل 

المعلومات

التأكد من أن المادة النهائية مفيدة ويمكن استخدامها.. 1
الفحــص مــع مجموعــات التقييــم الممثلــة للفئــة المســتهدفة مــا . 2

تــم فهمــه مــن المــادة المعروضــة.
ســيجدون . 3 كيــف  يوضحــوا  أن  طلــب  خــال  مــن  الفحــص 

وكيــف  إليهــا،  يحتاجــون  أو  يريدونهــا  التــي  المعلومــات 
الدليــل. سيســتخدمون 

فحــص وصفهــم للمفاهيــم أو اإلجــراءات الرئيســية بكلماتهــم . 4
الخاصــة.

ماحظة ما إذا كان يمكن لهم الوصول للمعلومات الرئيسية . 5
بسهولة وبشكل صحيح.

عــادة . 6 المعلومــة واإ أيــن يتعثــرون أو يســيئون فهــم  ماحظــة 
النظــر فــي تلــك األجــزاء مــن المــادة.

التأكد من فهمهم للمصطلحات المستخدمة.. 7

أهمية استخدام العناوين الفرعية لتنظيم المعلومات.. 1
اســتخدم الطباعــة )حجــم الخــط، نوعــه، اللــون... إلــخ( لتوجيــه . 2

انتبــاه القــراء.
استخدم المسافات البيضاء لتنظيم المعلومات.. 3
استخدم الصور لتسهيل فهم المحتوى.. 4

فحص المادة 
وتقييمها 
مع الفئة 
المستهدفة
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قواعد عامة في الكتابة السهلة
استخدموا كلمات سهلة الفهم. •

استخدموا صيغة المخاطب في اإلرشادات بشكل مفرد، وليس بصيغة الجمع. •

إذا لزم استخدام كلمات صعبة، قوموا بتوضيحها بشكل سهل. •

استخدموا األمثلة لشرح األمور. •

أبقوا جملكم قصيرة. •

تحدثوا مع األشخاص مباشرة. •

استخدموا جمل إيجابية عوضًا عن الجمل السلبية متى استطعتم. •

اســتخدموا اللغــة الميســرة بصيغــة المضــارع، وابتعــدوا عــن تعقيــدات اللغــة ومنهــا اســتخدام  •
الضمائــر المبنيــة للمجهــول.

أكتبوا معلومة واحدة فقط في كل جملة على حدى. •

استخدموا الكلمات كما هي دون اختصارات. •

استخدموا دائمًا الخط بمقياس كبير. •

استخدموا دائمًا خط سهل القراءة. •

ال تستخدموا أسلوب الدفاع عن الجمل والمعلومات، اعرضوها كما هي. •

ال تعقدوا المعلومات بكتابتها في جداول مكدسة، بسطوا المعلومة قدر اإلمكان. •

اســتخدموا الصــور المرافقــة التــي تشــرح مــا ورد فــي الجمــل بهــدف فهــم موضوعكــم بشــكل  •
أوضح. 
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