
Unë mundem t’ju 
pergjigjem Po/Jo, ju lutem 
me beni Po/Jo pytje.

Ju lutem kuptojeni se unë jam 
inteligjent/e, dhe ju mund të 
bisedoni me mua direkt. Unë 
mund ta kuptoj se çfarë jeni duke 
thënë.

Më lejoni të ju shpjegoj se si 
unë komunikoj.

Unë ndjej/kam shumë  
dhimbje, ju lutem më 
ndihmoni.

Jam shumë i/e eshtur, 
dëshiroj te pijë diqka.

Unë jam shumë i/e uritur, 
unë do të doja te ha diqka.

Unë jam shumë i/e 
parehatshm/e, dhe kanë 
nevojë për tu ripozicionuar 
në këtë shtrat.

Unë kam nevojë për ndihmë 
të menjëhershme në toalet.

Kam shumë dhimbje ne 
bark, ju lutem me ndihmoni.

Nuk me pelqen ky ushqim, 
ju lutem mund të ma 
ndrroni.

Me vjen shumë ftohët, ju 
lutem më ndihmoni.

Me vjen shume nxehët,ju 
lutem më ndihmoni të 
freskohem pak.

 

Kam nje pytje qe më duhet 
patjetër ta them.

Ju lutem me ndihmoni  ta 
thërras nje infermiere këtu.
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E them “po” duke shiquar 
lartë

Dhe “jo” duke shiquar 
poshtë.

Ju lutem pyesni kujdestarin/
kujdestaren time për këtë. 
Ai/ajo mund te përgjigjet.

Dëshiroj të di më shumë 
rreth asaj që nuk është mirë 
me mua.

Dëshiroj të takoj kujdestarin 
tim sa me shpejtë që është e 
mundur.

Ju lutem më lejoni tju tregoj 
se si përdori une tabelen e 
komunikimit.

Ju lutem me shpjegoni 
rezultatet e testeve te mia.

Ju faleminderit shume për 
të gjitha që bëni për mua.

Ju lutem flisni me mua 
direkt. Unë mund tju kuptoj 
juve, edhe pse kam vështirë 
të flas.

Ju lutem thirreni kujdestarin 
tim, ne këtë numer...

Ju lutem me tregoni se kur 
do të vijë mjeku.

Ju lutem me tregoni se kur 
do të jetë e mundur për mu 
ate shkoj ne shtëpi.

Unë do të doja të dini më 
shumë rreth ilaqeve të mia, 
dhe efektet e mundshme 
anësore të tyre.
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