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Aš galiu parodyti „taip“ ir „ne“. 
Užduokite man klausimų, į 
kuriuos galėčiau atsakyti TAIP 
arba NE.

Aš suprantu, ką jūs sakote. 
Jūs galite kalbėti su 
manim.

Leiskite man jums 
paaiškinti, kaip aš 
bendrauju.

Man labai skauda, prašau 
man padėti.

Aš labai noriu gerti. Aš labai noriu valgyti.

Man labai nepatogu taip 
gulėti, norėčiau pakeisti 
padėtį.

Man skubiai reikia nueiti į 
tualetą.

Man skauda pilvą. Gal 
galėtumėte padėti?

Man nepatinka šis 
maistas. Gal galėtumėte jį 
pakeisti?

Man labai šalta. Gal 
galėtumėte man padėti?

Man labai karšta. Gal 
galėtumėte išvėdinti 
kambarį?

 

Aš turiu klausimą ir noriu 
jūsų paklausti.

Prašyčiau pakviesti 
medicinos seselę.
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Mano žvilgsnis į viršų 
reiškia „taip“.

Mano žvilgsnis į apačią 
reiškia „ne“.

Paklauskite mano 
padėjėjo, jis žino 
atsakymą.

Aš noriu daugiau sužinoti, 
kas man yra?

Man skubiai reikalingas 
padėjėjas.

Leiskite man parodyti, 
kaip aš naudoju savo 
komunikacijos prietaisą.

Gal galėtumėte paaiškinti 
mano tyrimų rezultatus?

Ačiū jums už viską, ką 
darote dėl manęs.

Aš viską suprantu, tačiau 
man sunku kalbėti.

Gal galėtumėte 
paskambinti mano 
padėjėjui šiuo numeriu …

Prašyčiau pasakyti, kada 
ateis gydytojas.

Prašau, pasakykite, kada 
aš galėsiu vykti namo.

Aš norėčiau daugiau 
sužinoti apie man skirtus 
vaistus ir jų šalutinį 
poveikį.
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