
Maaari kong sabihin ang 
“oo” o “hindi”.  Tanungin 
mo ako na maaari kong 
sagutin ng “oo” o “hindi”.

Ako ay may dunong, kaya 
puwede mo akong kausapin ng 
deretsuhan. Naiintindihan ko 
ang mga sinasabi mo.

Hayaan mong ipaliwanag 
ko sa iyo kung paano ako 
makipag-usap.

Marami akong 
nararandaman na 
masasakit, kaya paki-
tulungan mo ako.

Ako ay uhaw na uhaw, 
gusto kong uminom.

Gutom na gutom ako, 
pahingi naman ng 
pagkain.

Hindi ako maginhawa dito 
sa katre, kaya kailangang 
ibago ang posisyon nito. 

Kailangan ko kaagad-
agad ang tulong 
pagpunta ko sa kubeta.

Para akong masusuka. 
Paki tulungan mo ako.

Hindi ko gusto itong 
pagkain ko. Puwede bang 
palitan ko ito? 

Ako ay ginaw na ginaw. 
Puwede bang tulungan 
mo ako?

Init na init ako. Puwede 
bang gawan mo ng 
paraan para lumamig-
lamig itong lugar na ito?

 

Mayroon akong tanong 
na kailangang kailangan 
kong sabihin.

Pakitulungan mo nga ako 
na tumawag ng nars.
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Pagtumingin akong 
pataas, ibig kong sabihin 
ay “oo”, 

pagtumingin akong 
pababa, ibig kong sabihin 
ay “hindi.”

Pakitanungin mo yang 
nag-aalaga sa akin.  Alam 
niya ang sagot sa iyong 
mga tanong. 

Gusto ko talagang 
malaman kung ano talaga 
ang sakit ko.

Gusto kong makita ang 
aking tagapag-alaga sa 
lalong madaling panahon.

Halika, gusto kong ipakita 
sa iyo kung paano ko 
ginagamit itong aking 
“communication board.”

Ipaki-paliwanag mo nga 
sa akin ang resulta ng 
aking eksamen.  

Maraming maraming 
salamat sa lahat ng iyong 
ginagawa na pagtulong 
mo sa akin.

Makipag-usap ka sa akin 
ng deretso. Naiintindihan 
naman kita, kaya lang medyo 
nahihirapan akong magsalita.

Pakitawagan si .......... ang 
aking tagapag-alaga, sa 
telepono..........

Paki sabihin mo sa akin 
kung kailan  darating  ang 
doktor.

Paki sabihin mo sa akin 
kung kailan ako puwede 
nang umuwi.

Gusto kong malaman ang 
tungkol sa aking mga gamot,  
at kung ano-ano ang posibleng 
maging epekto nito sa akin.
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