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أو  األسرة،  أفراد  أحد  أو  صحة،  عاملة  كنت  إذا  كدليل.  اإلشارات  هذه  استخدمي  املكان.  باختالف  ذاتها 
التي  يُعلمنِك اإلشارات  أن  النساء ذوات اإلعاقة السمعّية في مجتمعك  الرعاية، اطلبي من  من مقدمي 
يستخدمنها، وكيف ميكنِك تغيير أو تعديل تلك اإلشارات، وأن تُعلمنِك إشارات أخرى. ميكن للغة اإلشارة أن 

تساعدك للتأكد من أن النساء ذوات اإلعاقة السمعّية في مجتمعك يحظني برعاية صحية جيدة. 

بعض اإلشارات التي يحتاج عاملو الصحة تعلمها
فيما يلي أمثلة حول بعض اإلشارات التي يحتاج عاملو الصحة إلى تعلمها من أجل تقدمي خدمات صحية 
جيدة للنساء ذوات اإلعاقة السمعّية. هذه اإلشارات من عدة بلدان مختلفة، متت إضافتها بشكل أساسي 
من أجل إعطائِك فكرة عن ذلك. في بعض األحيان، تعتمد اإلشارات على اإلمياءات وأحيانًا أخرى تعتمد على 

تهجئة احلروف األبجدية باألصابع. 

اإلشارات التي تشير إلى اجلسد
ميكن اإلشارة إلى بعض أجزاء اجلسد لتحديد موضع األلم. على سبيل املثال، لإلشارة إلى ألٍم في البطن، 

قومي بعمل إشارة األلم ومن ثم اإلشارة إلى البطن. 

اإلشارات التي تستخدم اإلمياءات 
فيما يلي بعض األمثلة إلشاراٍت أخرى ميكنك استخدامها في وضع صحي. تستخدم هذه اإلشارات اإلمياءات 

إلى حد كبير:

األلـــم
 من اململكة املتحدة                        من الصني                            

 

من كينيا

اإليـــدز

من الصني

العـــدوى

من اململكة املتحدةمن الفيتنام

الطـــب

من كينيامن الواليات املتحدة

تنظيم األسرة

من كينيامن الفيتناممن الفيتنام

اجلنس

من كينيامن الفيتنام
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املهبل

من كينيا من الفيتنام

الواقي

من كينيامن الفيتنام

من كينيا

الشهرية  الدورة 
)الطمث(

من اململكة املتحدةمن كينيا

بعض اإلشارات التي تستخدم تهجئة احلروف األبجدية باألصابع
ميكن فهم العديد من الكلمات باستخدام التهجئة باألصابع. مثال: 

الواقي 

من الواليات املتحدةمن الواليات املتحدة

العدوى املنقولة جنسيا 

من الفيتنام

من الفيتنام

من الصني

من الصني لغة اإلشارة باللغة العربية

بعض الكلمات األخرى املفيدة التي ميكنك تعلمها بلغة اإلشارة
فيما يلي بعض املقترحات لكلمات أخرى من اجليد لعاملي الصحة تعلمها بلغة اإلشارة احمللية:
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التبول عدم اإلحساس     قشعريرة    إجهاض  

حمى                               حوض تنظيف/غسيل                   استغالل  

تشنجات         منو )على اجللد أو داخل اجلسم(              قضيب فتحة الشرج 

حكة                               حامل اجلروح /القروح/ الدموع              والدة  

مخاض                           اغتصاب اكتئاب      دماء/ نزيف 

نتوء             مشاكل في النوم إسهال     رؤية غير واضحة 

أدوية                              التعرق إفراز     ثدي  

إجهاض                               متورم دوار     رضاعة  

مخاط              ألم عند الضغط تنفس   أدوية / مخدرات   

التقيؤ غثيان )الشعور باملرض(             جاف     مشاكل  

توتر                               ضعف فحوصات     حرق  

الرحم مرور البراز                     متارين     تغير في اللون  

إغماء   انقباضات 

سعال   

إشارات األرقام
ميكن استخدام األرقام للداللة على  املدة التي عانت فيها إحدى النساء ذوات اإلعاقة السمعية من املرض 
)كم مرة؟ كم يوما؟ كم أسبوعا؟ كم شهرا؟(. كما ميكن أيًضا استخدام األعداد من 1 إلى 5 لإلشارة إلى 

حجم األلم حيث الرقم 1 يعبر عن أقل نسبة من األلم و 5 أشد أملًا. 

 

أمثلة من لغة اإلشارة البريطانية

 

أمثلة من لغة اإلشارة البريطانية
أمثلة من لغة اإلشارة األمريكية بنظام اليد الواحدة


