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 הנחיות לדיבור ובנית בנק מילים

 

חלש וצרוד. שינויים  מרוח, דיבור הופך להיות דיבור וקול, הבמאפייני בשלבים המוקדמים של שינוי 

עייף מאוחר יותר באותו דובר ו / או כשדיבור ממושך יותר לאחר לבולטים  כיםהופ אלה בדרך כלל

בתחושת נוחות הדיבור הטבעי שלך ככל האפשר, אבל אתה בהחלט מוזמן להשתמש ביכולת היום. 

 וללא מאמץ.

 

 את הדיבור:להלן כמה אסטרטגיות שעשויות לעזור לך למקסם 

 ן את שינויי הנשימה, הקול והדיבור שלך.הב

 פחות עייף.אתה שיחות חשובות כאשר  נהל 

 דבר לתקופות קצרות של זמן.

 .שקטיםומוארים דבר באזורים 

 .שותף התקשורת שלךשב מול  

 לבלוע רוק לפני שמתחילים לדבר.יש 

 ר.דיבולפני  נשום

 .במשפטים יותר קצרים למנת אוירדבר 

 פתיחת פה ולשוןהגזם בדבר לאט. 

 ת.ספציפימילה איית מילה בקול רם אם המאזין אינו מסוגל להבין 

 

 הופך להיות יותר קשה לך ויותר קשה במהלך הזמן, כאשר הדיבור הופך להיות 

 תקשורת תומכת עם קלינאית התקשורת המלווה. קייםלדון באפשרויות  ןמוזמ אתהלאחרים להבין, 

 .ותמאוד מורכבועד למערכות מאוד  יםעזרי תקשורת, מפשוט מגוון של

 דוגמאות לכך הן:

 בית. -לוחות איות של אלף• 

 לוחות כתיבה• 

 מגברים • 

 חליפית עם פלט קולי. -שורת תומכתמכשירי תק• 

 

 ?/מיליםקולי בנקמהו 

שימוש במערכת תקשורת  לבחור יםיכולומאבדים את יכולתם לדבר מחלות ניווניות  אנשים רבים עם

חליפית. חלק מאנשים אלו אוהבים את הרעיון של שימוש בקולם הטבעי כאשר מגיעה העת -תומכת

 להשתמש במכשירים תומכים.

 מכשיר תומך. עתידי בתוך ות דיבור וקול המשתמש לשימוש הקלטמאגר  בנק קולי הוא
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 בקלות. נהלהבניתן הדיבור הקולי עדיין בהקלטה כל זמן שאם אתם שוקלים אפשרות זו, יש צורך 

  הקלטה ושמירת הודעות במחשב

 :מחשבהבאמצעות  MP4או  ,wav. שמירת הודעות כקובצי

  להשתמש במערכת ראש להקלטות למחשב באיכות טובה, כדוגמהSennheiser PC 36  

  .PC 26או  

  .לפתוח אפליקציה של "מקליט קול" של חלונות במחשב  

  ,האזן להקלטות. אם אתה מרוצה מאיכות, המשךלהקליט את המסר הראשון 

 והמשך להקליט המסרים הבאים. כדי לשמור את ההודעה

 

 3בנק מילים עם שימוש בגריד הנחיות עבור 

 

 .שם הקובץ אמור להיות זהה לטקסט של המסרמקליטים כל מסר בפני עצמו. 

  .Noa או Noam הקבצים אמורים להישמר בספריה

C:\Users\Public\Documents\MyRecords\Noa 

C:\Users\Public\Documents\MyRecords\Noam 

 .לפי נושאים לנהל בתת ספריות אין צורך

כאשר מילה או משפט מופיעים בתוך לוח גריד )בהקלדה או בתא( התוכנה משתמשת באופן אוטומטי 

במסר שנשמר בספרית ההקלטות הפרטיות. לאור זאת צריכה להיות התאמה מלאה בין הטקסט 

 .שהוקלד לבין שם הקובץ

 

תהייה אפשרות כרגע אין אפשרות למעבר אוטומטי בין דיבור סינטטי לבין הקלטות. יתכן שבעתיד 

 .כזו

 .בשלב הזה אפשר להכין לוחות עם מבעים ובכניסה לדף לשנות את הקול הפעיל

" שכאשר משתמשים Noam" או "Noa"  -הגדרת הקול הראשי עבור המשתמש  שנוי קול פעיל:

עדיין צריך להכין תא של "שינוי קול"  נשמע.  , הקול של המשתמש Fast Talker-במשפטים מוכנים ב

 טקסט חופשית.בכדי להעביר בחזרה לקול המשתמש אחרי שמשתמשים קול סינטטי 
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 לסיון או גלעדכאשר משתמשים בטקסט חופשי ולא הקלטות, מגדירים תא כ"שינוי קול" 
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 רשימת הודעות אישיות

חליפי. מומלץ גם להקליט הודעות,  -מערכת הדיבור התומךרשימת ההודעות אישית תשמש לתכנת 

 מסרים ומילים אשר ישמשו אותך לצרכים עתידיים .

 להלן דוגמאות להודעות :

מומלץ להשתמש ברשימה כרשימת הצעות בלבד, יש למחוק הודעות שאתה לא רוצה להכליל, 

 תן להוסיף להוסיף הודעות אישיות שלך. אין הגבלה למספר ההודעות והנושאים ני

 לרשימת הודעות.

 

 :נושאים לפילארגון ההודעות  יםמנח יםלהלן קו

 צרכים רפואיים

 קשיי נשימה.באני נתקל 

 .סקשןאני צריך 

 יש לי התכווצויות.

 תן לי ממחטת נייר.

 לנקות את הפה שלי.צריך 

 לנגב את הפנים שלי.צריך 

 את הציפורניים. יש לחתוך

 אני רוצה להסתפר.

 שמיכה.אני רוצה 

 

  ביגוד ואביזרים

 אני רוצה סוודר.

 אני רוצה נעלי הבית שלי.

 אני צריך את המשקפיים שלי. 

 

 תזונה

 הפה שלי יבש.

 אין לי תיאבון.

 רשימה בתרשים להלן(.מתוך אני רוצה משהו לאכול )העדפות מזון 

 רשימה בתרשים להלן(.מתוך אני רוצה משהו לשתות )העדפות משקה 

 וכל שלי לחתיכות קטנות.את הא יש לחתוך
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 שתיההעדפות מזון העדפות 

________________ 

________________ 

   

 גופניים ששייכים לפוזיציה צרכים

 אני רוצה כרית.

 אני רוצה ללכת למיטה.

 אני רוצה לשבת על כיסא.

 לא נוח לי.

 אותי. הזזאנא 

 .או תמיכה לצוואראני רוצה צווארון 

 

 סביבתייםצרכים 

 כבה/הדלק אור

 להשקות את הצמחים.

 להאכיל את הכלב / חתול.

 בדוק את הדואר.ל

 

 מקומות

 אני רוצה לצאת החוצה.

 ______________.אתהייתי רוצה לבקר 

 אני רוצה ללכת לרופא השיניים.

  

יָחה  שִׂ

 מה שלומך?, שלום 

 מה חדש?

 תודה שבאת לבקר.

 המתן בבקשה. יש לי משהו לומר.

 מה שהתכוונתי. זה לא

 אני רוצה לדבר על ______________.
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 פעילויות פנאי

 הייתי לראות עיתון / מגזין.

 אני רוצה להאזין למוסיקה.

 אני רוצה לשלוח דואר אלקטרוני אל ____________.

 אני רוצה להשתמש במחשב.

 אני רוצה לצפות בטלוויזיה. אנשים )משפחה, חברים, מטפלים(

 

  -רשימת אנשים משמעותיים

 ________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

 

   

 

 


