
استطيع االشارة الى نعم وال . ارجوك 
اسالني سؤال تكون اجابته نعم وال

 ارجو ان تدرك انني ذكي وانك تستطيع
 ان تتكلم معي مباشرة. استطيع ان افهم

كل ما تقول

دهني اوضح لك كيف اتواصل  اشعر بالهدوء وكثير من االلم وارجو
ان تساعدني

انا عطش للغاية واريد ان اشرب انا جائع للغاية واريد بعض الطعام

 لست مرتاحا واريد تغيير وضعيتي
هذه على السرير

 احتاج الى مساعدة فورا القضي
حاجتي في المرحاض

 اشعر بالم شديد في معدتي وارجو
المساعدة

 عندي مشكلة في التعامل مع هذا
الطعام .هل من الممكن استبداله؟

اشعر بالبرد. هل يمكنك مساعدتي؟  اشعر بالحر. هل استطيع تلطيف جو
في هذا المكان؟

 

عندي سؤال احتاج ان اساله بالفعل  ارجو ان تساعدني في احضار
ممرضة لي هنا
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اشير الى نعم بالنظر الى االعلى والى ال بالنظر الى االسفل

 ارجو ان تسأل من تهتم بي هذا السؤال
فهى تعرف االجابة

 اريد ان اعرف اكثر عن وضعي - عن
ما خطبي

 اريد ان ارى من تهتم بي في اسرع
وقت ممكن

 دعني اريك كيف استخدم لوح التواصل
خاصتي

ارجو ان تشرح لي نتائج الفحوصات شكرا على كل ما تفعله من اجلي

 ارجو ان تتكلم معي بشكل مباشر.
 استطيع ان افهمك بالرغم من الكالم

صعب علي

 ارجو ان تتصل ب جيل )راعيتي(
 على رقم

ارجو ان تبلغني متى يحضر الطبيب  ارجو ان تخبرني متى ساتمكن من
الذهاب الى المنزل

 اريد ان اعرف اكثر عن ادويتي وعن
امكانية وجود اعراض جانبية
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