
For a person with a disability, reading a PDF page not prepared for accessibility 

with a screen reader is like reading paragraphs out of order: missing information 

when explicit images become invisible, having dif�culty understanding when 

�gures appear inconsistent. A blank picture, which unfortunately concerns the 

majority of PDFs available online!

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Context 

The term "accessible information" refers to information provided in formats that allow 

each learner to access the content "on an equal basis with others" (CRDPH). Ideally, 

accessible information in PDF is information that :

> allows all users and learners to easily navigate the content; and

> can be perceived and understood effectively through different perceptual channels, 

such as the use of the eyes and/or ears and/or ears and/or �ngers.

 

 

Presentation 

Creating accessible pdf  

Checklist to create adapted PDF 

Step 1 : 

 

Text: 

Use the simplest language that suits your document.

Use large fonts.

Use a sans serif font such as Arial, Helvetica or Verdana.

Use "Bullets and Numbers" for lists.

 

Image : 

Accompany your images with alternative text that describes them.

Use high contrast colours for text and background.

Avoid backgrounds with too many images, shapes or colours.

Avoid links being hidden behind other objects such as images.
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Pentru o persoană cu handicap, citirea unei pagini PDF care nu este dotată cu un 

cititor de ecran este ca și cum ai citi paragrafe neordonate: lipsa informațiilor 

atunci când imaginile explicite devin invizibile, având di�cultăți în a înțelege când 

cifrele par inconsecvente. O imagine goală, care, din păcate, se referă la 

majoritatea PDF-urilor disponibile online!

Context 

Termenul "informații accesibile" se referă la informațiile furnizate în formate care 

permit �ecărui cursant să acceseze conținutul "în condiții de egalitate cu ceilalți" 

(CRDPH). În mod ideal, informațiile accesibile în format PDF sunt informații care : 

> permit tuturor utilizatorilor și cursanților să navigheze cu ușurință conținutul; și

> pot � percepute și înțelese în mod e�cient prin diferite canale perceptuale, cum ar � 

utilizarea ochilor și/sau a urechilor și/sau a degetelor.

Prezentare

Creați PDFuri accesibile

Listă de veri�care pentru a crea un PDF adaptat

Pasul 1 : 

 

Text: 

Utilizați cel mai simplu limbaj care se potrivește documentului dvs.

Utilizați fonturi mari.

Utilizați un font sans serif, cum ar � Arial, Helvetica sau Verdana.Use 

"Bullets and Numbers" pentru liste.

Imagine:  

Însoțiți imaginile de text alternativ care le descrie.

Utilizați culori cu contrast ridicat pentru text și fundal.

 Evitați fundalurile cu prea multe imagini, forme sau culori. 

Evitați ca linkurile să �e ascunse în spatele altor obiecte, cum ar � 

imaginile.
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