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تقديم "فوكوتشات"
يُعد "فوكوتشات" تطبيقاً رمزياً للمفردات يتضمن عدداً قليالً من الخاليا تتيح للمستخدمين التواصل 
ألغراض متعددة. تتراوح بين تسهيل قول ما يريده المستخدم أو طرح سؤال، إلى إخبار شخص ما 

عن نفسك أو إجراء محادثة.

ُصمم "فوكوتشات" لتسهيل إنشاء الرسائل، وهومبني على أساس ستة مسارات للرسائل. كما أنه 
يتضمن مفردات تساعد األشخاص على المشاركة أكثر، واالنخراط في المحادثات، وليصبحوا أكثر 

استقاللية، وكذلك التحدث عن مواضيع مهمة مثل الصحة العقلية والمزاج العام. 

نهج عملي الستخدام اللغة

نتواصل جميعًا لمجموعة عديدة من األسباب، مثل طرح األسئلة وإبداء اآلراء ورواية القصص. 
يتيح لنا التواصل أيًضا المشاركة في األنشطة وبناء العالقات ودعم أنفسنا. 

يهدف "فوكوتشات" إلى دعم كل هذا وأكثر، من خالل التركيز ليس فقط على الكلمات التي 
نستخدمها، ولكن أيًضا عن طريق معرفة األسباب التي تجعلنا نتواصل وكيفية تفاعلنا باستخدام 

اللغة. غالبًا ما يشار إلى هذا بالبراغماتية 

كان أحد الموارد المركزية في تطوير "فوكوتشات" هوالملف العملي لألشخاص الذين يستخدمون 
 ،(2017 ،Small & Stevens ،Martin( AAC برنامج التواصل المعزز والبديل المعروف بـ

الذي يقدم نظرة عامة شاملة لجميع األسباب التي نتواصل بها وكيف نشارك في المحادثات.
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المميزات الرئيسية
كل لوح يتضمن اثنتا عشرة خلية للتواصل، باإلضافة إلى صف واحد وعمود واحد لمنطقة 	 

كتابة الدردشة والتنقل والمهام

تم تنظيم المفردات في أعمدة، من اليسار إلى اليمين، وستجد الكلمات والعبارات، التي تحتاج 	 
للوصول إليها بسرعة أو كثيراً، في الزاوية اليسرى العليا

مسارات الرسائل تدعم بناء الرسائل لخدمة أغراض متعددة 	 

مجموعة من الكلمات والعبارات تساعدك على توصيل رسالتك بسرعة وكفاءة، عن طريق 	 
اختيارات فردية أو رسائل متعددة األجزاء

نموذج شبكة األلواح والخاليا الفارغة تُسهل إضافة مفرداتك الخاصة	 

خيارات المفردات المناسبة لألطفال أو المراهقين أو البالغين	 
 

ألواح لدعم االستقاللية والمشاركة 	 

هناك مجموعة أدوات لدعم التواصل والصحة العقلية والمزاج العام 	 

مجموعة ُمختارة من أبسط التطبيقات لتعزيز التواصل والمشاركة	 

يوجد أكثر من 375 جملة لدعم بناء الرسائل بشكل أسرع

وهناك أكثر من 1500 كلمة مفردة للتواصل حول مجموعة واسعة من المواضيع
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 َمن هم األشخاص الذين يناسبهم برنامج 
ʺفوكوتشاتʺ؟

ُصمم ʺفوكوتشاتʺ لألشخاص الذين يحتاجون إلى مفردات تعتمد على الرموز مع عدد قليل من 
الخاليا الكبيرة. ويمكن استخدامه من قبل األشخاص من جميع األعمار، مع وجود خيار مفردات 

خاصة بالطفل أو مفردات للمراهقين والبالغين 

الدعم اللغوي
ُصمم "فوكوتشات" لجعل تكوين الرسائل للتواصل أسرع من خالل السماح للمستخدمين ببناء 

رسائلهم باستخدام العبارات. يقوم "فوكوتشات" أيضاً بتوجيه المستخدمين من خالل رسائلهم إلى 
اللوح المطلوب، حيث ينقلهم تلقائيًا إلى الشبكة التالية التي سيحتاجون إليها لمواصلة بناء رسائلهم، 

مما يقلل من إجمالي عدد االختيارات. 

هذا النهج المتدرج مع القفزات المدمجة، باإلضافة إلى المفردات المختارة بعناية المناسبة للمستوى 
اللغوي األو لي، قد يناسب أيضاً أو لئك الذين يعانون من صعوبات في فهم اللغة واستخدامها.

قد تكون مفردات "فوكوتشات" مفيدة لألشخاص الذين يعانون من ضعف الذاكرة أو تشتت االنتباه 
أو صعوبات التعلم، حيث يوجد عدد أقل من العناصر في كل صفحة لالختيار من بينها، والكثير من 

المفردات المكررة، باإلضافة إلى التنقل الموجه. 
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الوصول
يُعد "فوكوتشات" مثاليًا للمستخدمين الذين لديهم احتياجات معقدة للدخول على الجهاز ما يتطلب 

منهم مجهوداً شاقاً أو وقتاً طويالً لعمل االختيارات أو للمستخدمين الذين يجدون صعوبة في تحديد 
األهداف األصغر بدقة. تسهل الخاليا األكبر حجًما في "فوكوتشات" تحديد الخاليا المناسبة، كما أن 

التنقل المدعوم يقلل من الحاجة إلى التحديدات اإلضافية. 

يُعتبر "فوكوتشات" مناسباً لمستخدمي أي طريقة دخول، بما في ذلك اللمس ونظرة العين والمؤشر 
والمفاتيح. المميزات اإلضافية مثل المطالبات السمعية، متوفرة إلخبار المستخدمين بما يوجد في 
كل عمود، وما هوموجود في كل خلية. قد يكون هذا مفيداً بشكل خاص للمستخدمين الذين يعانون 

من إعاقة بصرية. 
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استخدام "فوكوتشات"
اختيار مفرداتك

هناك مستويان من المفردات في "فوكوتشات" أحدهما لألطفال واآلخر للمراهقين والبالغين. عندما 
تفتح "فوكوتشات" ألو ل مرة، سيتم منحك خيار اختيار مستوى المفردات الذي ترغب في استخدامه 

وعرض مزيد من المعلومات حول االختالفات الرئيسية. 
 

إّن المفردات الموجهة إلى الطفل تتضمن مواضيع مناسبة له كاأللعاب وساحة األلعاب واأللعاب 
السحرية والمفردات المتعلقة باللعب كالفقاقيع والسيارات. 

أما بالنسبة للمراهقين والبالغين فالمفردات تتضمن موضوعات خاصة بالبالغين (مثل العالقات، 
والخدمات المصرفية، والشتائم)، ومفردات األنشطة الترفيهية واالستقاللية (على سبيل المثال، 

الحانة، التمرين، البستنة).
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اللوح التي تحتوي على المعلومات الشخصية مثل "نبذة عني" واألشخاص يتم مشاركتها بين 
مستويي المفردات بحيث يمكن للمستخدمين االنتقال بسهولة بين مستويات المفردات حسب االقتضاء 

دون فقد هذه المعلومات.

يمكن تغيير مستوى المفردات في أي وقت بالذهاب إلى منطقة مجموعة أدواتي ← اإلعدادات ← 
أكثر، ثم اختر "تغيير المفردات". 
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لوح البداية

يتكون لوح البداية في "فوكوتشات" من 12 خلية، باإلضافة إلى عمود المهام، ومنطقة كتابة 
الدردشة ومفتاح يُمِكن المستخدم من التنقل المباشر إلى منطقة أدواتي.

  

يحتوي الصف العلوي من الشبكة الرئيسية على قفزة إلى 
مجموعة أدواتي حيث ستجد الكثير من الموارد المفيدة لدعم 

التواصل والصحة النفسية، باإلضافة إلى تطبيقات لدعم 
التفاعل والمشاركة. 

الخلية البيضاء الكبيرة التالية لذلك هي منطقة كتابة الدردشة. عندما تبدأ في كتابة رسالة ستظهر 
هنا. اختر منطقة كتابة الدردشة لتقول رسالتك كاملة.
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يوجد أسفل الصف العلوي اثنتا عشرة خلية الستخدامها في التواصل، مجمعة في ثالث مناطق. 
 

الست خاليا على الجانب األيسر هي مسارات رسائلك ُصممت لمساعدتك على البدء في بناء 
 رسالتك، بناًء على سبب تواصلك. على سبيل المثال؛ إذا أردت أن تقول لشخص ما إن هناك 

مشكلة أو أن تسأله شيئاً أو تبدي رأيك عن شيء ما.

 تحتوي خاليا االتصال السريع البرتقالية في العمود التالي على مفردات إضافية، بما في ذلك 
كلمات مفيدة مثل "أكثر" و"توقف" و"انتهاء"، وعبارات مفيدة إلجراء محادثة ومساحة إلضافة 

عباراتك المفضلة.

خاليا "الكلمات المستخدمة يومياً" الزرقاء في العمود الرابع هي المكان الذي ستجد فيه الكثير من 
المفردات المفيدة مثل أسماء األشخاص واألماكن والمفردات المصنفة لمجموعة كاملة من 

الموضوعات األخرى. ستجد خاصية االنتقال أو القفز إلى العديد من هذه الكلمات من خالل 
مسارات الرسائل الستة، ولكن يمكنك أيًضا الوصول مباشرةً إلى الكلمات باستخدام هذه القفزات. 

ًالتواصل السريعمسارات الرسائل الكلمات المستخدمة يوميا
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أما عمود المهام الرمادي على الجانب األيمن من الشاشة 
هوالمكان الذي ستجد فيه خيارات لالنتقال مرة أخرى إلى الشبكة 

السابقة، وحذف الكلمات، ومسح منطقة كتابة الدردشة. 

إذا كنت تستخدم طريقة دخول بديلة مثل نظرة العين أو توجيه 
الرأس، وتتحرك لتحديد اختياراتك، فسترى أيًضا خلية الراحة في 

الجزء العلوي من هذا العمود والتي يمكنك استخدامها إليقاف 
طريقة الدخول الخاصة بك مؤقتًا. يوجد عمود المهام في كل لوحة 

في "فوكوتشات"
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التصميم
التصميم في كل خلية في "فوكوتشات" يدل على ما تحويه. يوجد ثالث تصميمات رئيسية:

تحّدث
الخلية ذات الزوايا المنتظمة هي خلية مفردات. 

 الخلية سوف تتحدث وتضيف كلمات لمنطقة كتابة الدردشة. 
لن تقفز الخلية إلى لوح مختلف 

الخاليا التي تبدوهكذا تحدث

قفز أو انتقال
الخلية ذات الزاوية المقطوعة هي خلية انتقال. ستنقلك هذه 

الخلية إلى لوح مختلف يحتوي على مفردات أكثر 
الخلية لن تتحدث أو تضيف كلمات لمنطقة كتابة الدردشة.

الخاليا التي تبدوكهذا قفز أو انتقال

 تحدث وقفز أو انتقال
الخلية ذات الزاوية الملونة سوف تتحدث، وتضيف كلمات إلى 

منطقة كتابة الدردشة وتنتقل بك إلى لوح حيث يمكنك تحديد 
الجزء التالي من رسالتك.

الخلية التي تبدوهكذا تحدث وانتقل

هناك أيضاً العديد من الشبكات التي تم تصميمها بصورة ثابتة، من أجل دعم المستخدمين للتواصل 
في سياق معين. شبكات الدردشة هذه تظهر في كل ألواح "فوكوتشات"، ولكل منها عمود من 

الخاليا الصفراء، متبوعاً بمجموعة من تسع خاليا للمفردات، وتكون أحياناً ُمزودة بزر االنتقال 
الذي يأخذ المستخدم إلى مزيد من المفردات في شبكة ثانية. 
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تسلط الخاليا الصفراء على الجانب األيسر من الشبكة الضوء على المفردات األساسية التي يمكن 
استخدامها في هذا السياق. 

تم تصميم الخاليا التالية بهذه الطريقة:

ألواح لألنشطة 	 

ألواح للوصف	 
 

ألواح للعناية الذاتية 	 

ألواح لألماكن	 

ألواح للمزيد من الكلمات 	 
   

تحتوي بعض شبكات الدردشة على عمودين من المفردات المميزة، مثل ألواح نشاط اللعب، 
وشبكات األماكن الطبية (طبيب أسنان، أطباء، مستشفى)، حيث توجد مفردات رئيسية إضافية 

مهمة لهذا الموضوع. 
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مسارات الرسائل
في "فوكوتشات" يتم دعم المستخدمين للتواصل 

باستخدام ستة مسارات للرسائل. كل مسار، 
بمجرد اختياره، سيبدأ رسالة في منطقة كتابة 
الدردشة، وينقل المستخدم تلقائياً إلى الشبكة 

التالية في هذا المسار، حيث يمكنهم االستمرار 
في بناء رسالتهم. 

تمّكن هذه المسارات المستخدم من التواصل 
لعدة أسباب مختلفة، بدءاً من سبب تواصلهم، 
ثم يتم البناء على هذا حيث يتم توجيههم عبر 
مجموعة الشبكة إلتمام الرسالة التي يريدون 

توصيلها. 

"هناك مشكلة"
طلب المساعدة أو إخبار شخص ما عندما يكون عندك مشكلة

تم تصميم مسار الرسالة األو ل لدعم المستخدمين في الحصول 
على المساعدة وإخبار شخص ما بوجود مشكلة. يقع في أعلى 
الزاوية اليسرى، ويسهل العثور عليه بسرعة، حيث قد تكون 

المشكلة ملحة.

يوفر اللوح التالي في المسار للمستخدم عدداً من الخيارات عن 
المشكلة المحتملة. تتضمن المشاكل شيئاً ما في أجسادهم، مثل 

األلم أو عدم الراحة، أو الشعور بالتوعك، أو مشاكل في جهاز التواصل الخاص بهم، أو مشكلة في 
المحادثة، مثل عدم فهم شخص ما لما قاله أو عدم إعطائه الوقت الكافي للتواصل. يوفر هذا المسار 

أيضاً للمستخدمين طريقة لقول إنهم يرفضون القيام بشيء ما، أو اإلفصاح عن شيئاً قد حدث لهم. 
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 هناك لوح ثاني به مساحة كبيرة إلضافة أسباب أخرى، والتي قد تكون خاصة بهذا المستخدم 

دون غيره.
 

أمثلة للرسائل
هناك مشكلة ← في جسمي ← شيء يؤلمني ← قدمي

هناك مشكلة ← أشعر ← بالقلق
هناك مشكلة ← أحتاج ← راحة

هناك مشكلة ← ال أريد أن ← أريد أن أتوقف
هناك مشكلة ← في التحدث ← هذا ليس ما قصدته
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"ممكن أقول لك شيئاً؟" 
مشاركة المعلومات

يدعم مسار الرسالة التالي المستخدمين لمشاركة المعلومات 
بطرق مختلفة، بما في ذلك إخبار شخص ما بأخبارهم أو نكتة أو 

قصة. يمكن للمستخدمين مشاركة معلومات عن أنفسهم، ما 
يعجبهم وما يكرهون، باإلضافة إلى التحدث عن األشخاص أو 
األماكن أو األشياء. تُتيح الخاليا الثالث األو لى في هذه الشبكة 

للمستخدم باإلشارة إلى ما إذا كان يتحدث عن شيء ما في الماضي أو الحاضر أو المستقبل.

 األلواح المتعلقة باألخبار والقصة واألشياء التي تخصني واألشياء التي تُعجبني، واألشياء التي 
ال تُعجبني ُمصممة بطريقة تتيح تحويلها لتناسب شخصية واحتياجات المستخدم المتفردة 

أمثلة للرسائل
ممكن أقول لك شيئا ً← أخباري ← في عطلة نهاية األسبوع...

ممكن أقول لك شيئا ← عني ← أحب مشاهدة...
ممكن أقول لك شيئاً ← عن شيء ما ← مركبات ← أرى ←  طائرة

ممكن أقول لك شيئاً ← عن شيء حدث بالفعل ← عن مكان ← رحلة ← حديقة الحيوانات
ممكن أقول لك شيئاً ← نكتة
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"ممكن أقول لك شيئاً؟" 
الحصول على المعلومات

يوفر مسار الرسالة هذا طريقة للمستخدمين لطرح األسئلة 
والعثور على المعلومات. يحتوي على مجموعة من األسئلة التي 
يتكرر طرحها، مثل "من أنت؟" و"ما هذا؟" و"هل يمكنني القيام 

بذلك؟". تتوفر أيًضا كلمات األسئلة األكثر شيوعاً (على سبيل 
المثال َمن، ماذا) كخاليا مفردة بحيث يمكن للمستخدمين إنشاء 

أسئلتهم الخاصة أو توجيه انتباه من يتواصل معهم بشكل مناسب. 

هناك لوح ثاني، به المزيد من األسئلة وكلمات األسئلة، وينتقل إلى المزيد من األسئلة كسؤال 
شخص ما عن نفسه، أو كيف يشعر أو ماذا يريد.
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أمثلة للرسائل
ممكن أسألك شيئاً ← ما هذا

ممكن أسألك شيئاً ← ممكن أن أفعل ذلك
هل يمكنني أن أسألك شيئا ← المزيد ← عنك ← ما الموسيقى التي تحبها؟

ممكن أسألك شيئاً ← أكثر ← متى سنذهب
ممكن أسألك شيئاً ← عنك ← ما اسمك؟

 

"أريد"
سؤال عن شيء ما

يمكن استخدام هذا المسار للسؤال عن مجموعة من األشياء، 
تتراوح ما بين مجرد طلب شيء لألكل أو الشرب إلى طلب لعب 

األنشطة أو أشياء خاصة بالعناية الشخصية. 

 تنقل جميع الخاليا الموجودة على هذا اللوح المستخدم إلى 
ألواح تحتوي على مفردات إضافية، لتشجيعهم على مواصلة 
 رسائلهم بطلبات أكثر تحديداً. على سبيل المثال، قد يقول مستخدم "أريد" + "ألعب شيء ما". 

 بينما يمكن للمستخدم إنهاء رسالته هناك سيقوم اللوح التالي، الذي سيتم نقله إليه، بتوفير خيارات 
لما يمكنه لعبه.

يمكن للمستخدمين أيًضا طلب أفعال أو أشخاص أو أماكن أو أشياء أخرى عبر هذا المسار، 
باإلضافة إلى اختيار كلمات وصفية ليكونوا أكثر تحديداً للعنصر الذي طلبوه، على سبيل المثال، 

طلب شيء "أحمر" أو "كبير".
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العديد من اللوح التي يتم الوصول إليها عبر هذا المسارعبارة عن لوح دردشة (كما تمت مناقشته 
 سابقًا في الصفحة 13-14) مع خلية صفراء من المفردات المميزة ومفردات إضافية لهذا النشاط 

أو السياق.  

أمثلة للرسائل
أريد ← أن أفعل شيئاً ← أن أخبز

أريد ← شيئاً أشربه ← عصير
أريد ← الذهاب إلى ← مبنى ← حمام السباحة

أريد ← رعاية شخصية ← تغيير المالبس ← خلع ← السترة
أريد ← شخص ← متخصص ← طبيب

 "أشعر"
مشاركة العواطف واألحاسيس

يشجع هذا المسار المستخدمين على تسمية ومشاركة أحاسيسهم.  
قد يكون هذا رداً على شخص يسألهم عما يشعرون به أو كجزء 

من التواصل التلقائي. 
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تحتوي الشبكة الثانية على أحاسيس إضافية، وانتقال سريع إلى منطقة "فوكوتشات" الُمصممة لدعم 
المستخدمين للتحدث عن صحتهم العقلية وعافيتهم. 

 

بقول "أنا لست بخير"، يتم نقل المستخدم إلى شبكة بها العديد من الخيارات لمساعدتهم على التحدث 
عما يقلقهم، وما يشعرون به وما يحتاجون إلى مساعدة بشأنه. كما يوفر أيضاً مفردات لدعم 

المستخدمين لإلبالغ عما إذا حدث شيء سيء أو مشاركة شيء يواجهون مشكلة بشأنه.  

أمثلة للرسائل
أشعر ← بالتعب

أشعر ← أكثر ← الهدوء
أشعر ← أكثر ← لسُت بخير ← حدث شيء ← تجادلت مع أحد

أشعر ← أكثر ← لسُت بخير ← قلق على ← عائلتي
أشعر ← أكثر ← لسُت بخير ← أشعر أنني ← أحب أن أكون بمفردي

 
يمكن أيضاً الوصول إلى لوح أنا لست بخيرعبر مجموعة أدواتي من الشبكة الرئيسية. 
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"أعتقد"
إعطاء رأي

يدعم هذا المسار المستخدمين إلعطاء رأي أو وصف، من مجرد 
قول "أنا أحب ذلك" أو "ال أحب ذلك" أو وصف شكل الشيء أو 

ملمسه أو مذاقه أو رائحته. 

يمكن الوصول إلى كلمات وصفية كثيرة التكرار أو مفيدة مثل "نفس" و"مختلف" و"مكسور" عبر 
قفزات "هي" و"إنها ليست". 

 
يوجد أيضاً رابط للوح موازين التصنيف للمستخدمين لتقييم أي شيء من األلم إلى ما يشعرون به 

حيال شيء ما.

أمثلة للرسائل
أعتقد ← يعجبني

أعتقد ← أنه ← جديد
أعتقد ← أنه يبدو← سريعًا ← للغاية
أعتقد ← سأصنفه ← أشعر ← جيد
أعتقد ← أن الصوت ← عاٍل جداً
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دعم بناء الرسائل
تنطق العديد من الخاليا داخل "فوكوتشات" وتقفز أو تنتقل إلى لوح جديد في نفس الوقت. غالبًا ما 

تنطق هذه الخاليا بأكثر من كلمة واحدة، وتدعم المستخدم في إنشاء رسالة باستخدام العبارات. يلغي 
هذا التنقل المدعوم حاجة المستخدمين إلى تحديد اللوح الذي يحتاجون االنتقال إليه بمجرد بدء 

رسائلهم. بدالً من ذلك، يمكنهم التركيز فقط على ما يريدون قوله. 

"ممكن أسألك شيئاً" + "ما المشكلة؟" 

"هناك مشكلة" + "ال أريد أن" + "أنا ُمتعب" 
 

أريد + شيئاً أشر + قهوة
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غالبًا ما يُتيح "فوكوتشات" للمستخدمين إجراء اختيار واحد أو اثنين فقط لنقل رسالة. على سبيل 
المثال، ببساطة قول "هناك مشكلة ما"، أو "أنا أشعر بالحماس" +، أو "أعتقد + يعجبني". هذا ما 

يجعل "فوكوتشات" مناسباً ألو لئك الذين بادؤوا حديثاً في استخدام طريقة التواصل المعزز والبديل 
.AAC المعروفة بـ

 وبالنسبة للمستخدمين القادرين على تكوين رسائل أطول باستخدام اختيارات متعددة. الهدف 
الرئيسي لبناء الرسائل المدعومة في "فوكوتشات" هوأيضاً دعم وتشجيع األفراد على االنتقال من 

اختيار واحد أو اختيارين، إلى بناء رسائل أطول.

لتسهيل بدء رسالة جديدة، كلما تم تحديد أي من خاليا مسار الرسائل الست على الشبكة الرئيسية، 
ستقوم "فوكوتشات" تلقائيًا بمسح منطقة كتابة المحادثة للمستخدم. 
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التواصل السريع
يُتيح عمود الخاليا البرتقالية بجانب مسارات الرسائل الدخول على مجموعة من الكلمات والعبارات 

لدعم المستخدمين ليصبحوا جزءاً من المحادثة بسرعة، ولالستمرار في تلك المحادثة. 

كلمات سريعة
 مفردات مفيدة كثيرة التكرار

 سيجد المستخدمون في هذا القسم كلمات مفردة مفيدة حقاً يمكن 
استخدامها في مجموعة من السياقات، بما في ذلك كلمات مثل 

"المزيد" و"توقف" و"مساعدة". هذه الكلمات هي الكلمات التي قد 
يرغب الشخص في استخدامها كثيراً، لذلك يمكن الوصول إليها 

بسرعة من الشبكة الرئيسية.
 

الّدردشة
دعم المحادثات

يدور هذا القسم حول دعم المستخدمين للمشاركة في المحادثات 
ويحتوي على كلمات مفردة وعبارات قصيرة 

يوجد في العمود األو ل التحيات والمحادثات الصغيرة — أسئلة 
أو لية يمكن استخدامها في بداية محادثة — مع خيار للوصول إلى المزيد في الخلية السفلية. 
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يحتوي العمود التالي على أسئلة وتعليقات تمكن المستخدمين من إطالة محادثة أو إظهار االهتمام 
بما يقوله المشارك األخر في المحادثة. 

يحتوي العمود الثالث على عبارات قد تكون مفيدة عندما يحدث خطأ ما في محادثة، مثل طلب مزيد 
من الوقت إلنهاء رسالة أو قول هذا ليس ما قصدته. 

أما العمود األخير في هذه المنطقة فيحتوي على عبارات ختامية وتوديعية — عبارات يمكن 
استخدامها في نهاية المحادثة — مع خيار للمزيد إذا لزم األمر. 

 

ُجملي
قل بسرعة ما تقوله عادةً 

هذا اللوح ُمصمم بطريقة تمكن من تغيره لجعله مناسباً لطبيعة 
وشخصية المستخدم هذا مكان مناسب لحفظ العبارات المفضلة أو 

األكثر استخداماً. تتوفر بعض األمثلة في العمود األو ل، والتي 
يمكن إضافتها بسهولة أو استبدالها بخيارات أكثر مالئمة 

للمستخدم. بعض أمثلة الجمل التي يمكن إضافتها قد تتضمن عبارات إقليمية أو كلمات عامية يتكلم 
بها أقران المستخدم. 
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ً كلمات مستخدمة يوميا

يتيح العمود األخير من الخاليا الزرقاء للمستخدم الدخول على مجموعة واسعة من المفردات 
المصنفة الستخدامها في السياقات اليومية. وذلك يتضمن:

النّاس

هذا هوالمكان الذي يمكن للمستخدم الدخول منه بسرعة إلى 
الكلمات األكثر فائدة الخاصة باألشخاص، وكذلك ينتقل إلى 

 الشبكات ألنواع معينة من األشخاص، مثل عائلتي وأصدقائي. 
هذا هوالمكان المناسب إلضافة أسماء األشخاص األكثر أهمية 

للمستخدم أو الذين يراهم بصورة مستمرة. 
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هناك أيًضا لوح لكلمات األشخاص اآلخرين، مثل األم، واألخ، وابن العم في كلمات العائلة، 
والصبي، والمرأة، والطفل في كلمات األشخاص والطبيب، وموظف االستقبال، والمنظف في 

المتخصصين. 

 
 يوجد في العمود األخير لوح لدعم المستخدمين لوصف شخص ما، على سبيل المثال إذا كانوا 
 ال يعرفون اسم شخص ما، فقد يرغبون في قول طويل أو شعر أشقر أو بنظارات لإلشارة إلى 
من يقصدون. هناك أيًضا زر االنتقال إلى العالقات، حيث توجد مفردات للحديث عن العالقات 

الرومانسية أو الحميمة.

توجد مساحة كبيرة في هذا القسم إلضافة أسماء أشخاص آخرين إلى فئات موجودة أو قوالب. إذا 
رأى المستخدم أشخاًصا مختلفين في سياقات مختلفة، فيمكن إضافة هذه األسماء إلى فئة خاصة بهم.

األماكن

يخزن هذا اللوح المفردات المتعلقة بأماكن مختلفة، من المفردات 
األكثر شيوًعا والمفيدة في العمود األو ل (اذهب، المنزل، هنا) 

إلى مفردات األماكن المصنفة األخرى بما في ذلك األماكن 
الداخلية، واألماكن الخارجية، والمباني والمتاجر. ستجد أيًضا 

حروف الجر كثيرة التكرار— مثل في، على، تحت، فوق، تحت 
— موجودة في لوح المواضع.  
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العديد من الخاليا على هذه الشبكة، خاصة في المباني والمتاجر، تنقل المستخدم إلى لوح دردشة 
المليء بالمفردات المفيدة عند الحديث عن هذا المكان. 

على سبيل المثال، في المباني، توجد انتقاالت إلى ِلوح للتحدث في مقهى أو مستشفى أو حمام 
 سباحة، وفي المتاجر، كل متجر ُمحدد يأخذ المستخدم إلى لوح ثابت به مفردات الستخدامها 

عند التسوق. 

 
هناك مساحة يستطيع المستخدم إضافة أماكنه المفضلة أو الخاصة في أماكني كما تتوفر مفردات 

للتحدث عن الرحالت وأإلجازات في هذا اللوح أيضاً.
 



30

المزيد من الكلمات
 

الخلية النهائية في لوح البداية لـ "فوكوتشات" هي خلية المزيد 
من الكلمات. تم ترتيب هذا القسم طبقاً لموضوعات وزعت عبر 

ثالث لوح مفهرسة. 
 

جميع لوح الموضوعات عبارة عن شبكات دردشة بها عمود من المفردات المميزة، متبوعة بكلمات 
إضافية لهذا الموضوع. 

 
تحتوي بعض الموضوعات أيًضا على انتقاالت إلى لوح إضافية من المفردات، مثل المالبس ← 

المالبس الداخلية.
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تحتوي العديد من الموضوعات على عدد قليل من أمثلة الخاليا مع مساحة كبيرة للمستخدمين 
إلضافة مفرداتهم الخاصة، على سبيل المثال في الطعام ← اإلفطار، هناك بعض األمثلة لعناصر 

اإلفطار الشائعة ثم مساحة لعناصر معينة يمكن إضافتها. 

يمكن الوصول إلى جميع ِلوح الموضوعات عبر مسارات الرسائل، ولكن قد يرغب المستخدمون 
أحيانًا في الدخول على هذه الموضوعات مباشرةً، ويمكنهم القيام بذلك باستخدام االنتقال السريع إلى 

المزيد من الكلمات.
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مجموعة أدواتي
يحتوي قسم مجموعة أدواتي في "فوكوتشات" على مجموعة من الموارد التي تهدف إلى دعم 

المستخدمين في التواصل والصحة النفسية ودعم الذات، باإلضافة إلى توفير تطبيقات بهدف تشجيع 
المزيد من التفاعل والمشاركة.

 

التحدث إلى الذات

التحدث إلى أنفسنا — أو "الحديث الذاتي" — هوشيء يفعله 
الكثير من الناس، إما باستخدام أصواتنا الداخلية، أو بصوت عاٍل 
في بعض األحيان. يقع هذا ألسباب عديدة، مثل طمأنة أنفسنا أو 

تشجيعها، ويمكن استخدامه لتعزيز التفكير اإليجابي ولذلك 
يتضمن هذا اللوح عبارات مثل "أنا بخير" و"يمكنني القيام بذلك" 

و"أنا فخور بنفسي".

تهدئة النفس

تم تصميم هذه المنطقة في مجموعة األدوات لمساعدة 
المستخدمين الذين قد يواجهون صعوبات في التعامل مع 

عواطفهم، واالستفادة من طلب المساعدة للبقاء على هدوئهم، أو 
استعادة الهدوء إذا أصبحوا قلقين أو شعروا بفقدان السيطرة في 

موقف ما. 
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يوفر اللوح عدًدا من االستراتيجيات، والتي يمكن أن يقولها المستخدم بصوت عاٍل لنفسه، أو ببساطة 
يُنظر إليها على أنها تذكير مرئي باالستراتيجيات التي يمكنهم استخدامها. على سبيل المثال، بعض 
 تلك االستراتيجيات تتضمن التنفس العميق، استراحة التوقف عن الحركة أو الذهاب إلى مكان آمن.

تلك االستراتيجيات من الممكن أن تُستبدل أو يُضاف إليها وفقاً لما يناسب الشخص.

دعم الضبط العاطفي

قد يحتاج األفراد ذوواحتياجات االتصال المعقدة إلى الدعم لتحديد مشاعرهم والتحدث عنها وحسن 
إدارتها. عادة يُطلق على هذا الضبط العاطفي يتم توفير العديد من الدعم في "فوكوتشات"، بما في 
ذلك الدخول السريع إلى مفردات المشاعر، واستراتيجيات أمثلة للتهدئة، وعبارات التحدث الذاتي 

المخزنة مسبقاً.

يُعِرف الباحثان Beukelman and Light في دراسة عام (2020) الحوار الداخلي أو التحدث 
الذاتي كأحد وظائف التواصل. تم أيًضا االعتراف بالحاجة إلى تزويد مستخدمي طريقة التواصل 

 ،(2017 ،Ahern) بعبارات يمكن استخدامها للتحدث مع الذات AAC المعزز والبديل المعروف بـ
وبالتالي تم تضمينها كمعيار في "فوكوتشات"

لسُت بخير

يوجد أيًضا ضمن مجموعة األدوات قفزة إلى منطقة من مجموعة 
اللوح التي تدعم المستخدمين للتحدث عن صحتهم العقلية وحالتهم 
المزاجية. بقول "أنا لست بخير"، يتم نقل المستخدم إلى شبكة بها 

العديد من الخيارات لمساعدتهم على التحدث عما يقلقهم، وما 
يشعرون به وما يحتاجون إلى مساعدة بشأنه. كما يوفر أيضاً 

مفردات لدعم المستخدمين لإلبالغ عما إذا حدث شيء سيء أو 
مشاركة شيء يواجهون مشكلة بشأنه.  

يمكن الوصول إلى هذا اللوح عن طريق أشعر مسار الرسائل 
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دعم الصحة العاطفية والعقلية

قد يحتاج األفراد الذين يعانون من صعوبات في التواصل أيضاً إلى مزيد من الدعم للتحدث عن 
صحتهم العقلية. يوفر "فوكوتشات" الدعم بطرق متعددة خاصة في قسم لسُت بخير. تعتمد الكثير 
من المفردات المستخدمة هنا على اللغة المأخوذة من دليل الشعور بالضيق (مؤسسة األشخاص 

الذين يعانون من صعوبات التعلم 2014) وهومورد تم تطويره على يد ومن أجل البالغين الذين 
يعانون من صعوبات التعلم ومن أجل تعزيز الصحة العقلية اإليجابية.

هل من الممكن أن أعطيك إشارة؟

يمكن استخدام هذا القسم من "فوكوتشات" لمساعدة الشخص على 
تقديم عالمة أو إشارة عّما يريد قوله عندما يكون غير متأكد من 

الكلمات التي يحتاجها أو عندما يفشل في العثور على الكلمة 
المناسبة. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم مطالبة شريك 

االتصال الخاص به بطرح أسئلة بنعم أو ال، أو إذا كان المستخدم 
ال يعرف اسم الشخص، فيمكنه وصفه.

 
تتضمن هذه المنطقة أيًضا االنتقال إلى أقسام األشخاص واألماكن والمزيد من الكلمات (المتوفرة 

أيضاً على الشبكة الرئيسية)، للمساعدة في منح شريك االتصال مزيداً من المعلومات حول ما 
يحاول المستخدم إخباره به. على سبيل المثال، "هذا شخص" أو "هذا مكان". 

هل من الممكن أن أريك بعض الصور؟

يمكن أن يكون عرض صورة لشخص ما طريقة رائعة لبدء 
محادثة حول شيء حدث أو دعم المستخدم لسرد قصة. تشتمل 

منطقة قصص الصور في "فوكوتشات" على تسعة قوالب قصص 
مصورة، تم تصميمها بطريقة تجعل من السهل على المستخدم 

إضافة صورة ومعلومات تخصه عن تلك الصورة. تقدم الخاليا 
الموجودة مع كل صورة تذكيراً بشأن المعلومات التي يجب 
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إضافتها إلى الخلية وهي في وضع التصحيح أو التعديل: 

"َمن" – يسمح بإضافة أسماء األشخاص في الصورة 	 

"أين" – تسمح بإضافة المكان الذي أُخذت فيه الصورة	 

"متى" – تسمح بإضافة اليوم والمناسبة، مثالً عيد ميالد شخص ما	 

"ماذا حدث" – يوضح األحداث والمواقف.	 

"مشاعر" – تسمح بإضافة معلومات عن مشاعر المستخدم	 

 "معلومات أخرى" – تسمح بإضافة أي شيء أخر قد يريد المستخدم التعبير عنه 	 
بشأن الصورة. 

يمكن للمستخدم أن يساعد في اختيار المعلومات التي تمت إضافتها باستخدام مناطق أخرى من 
"فوكوتشات"، مثل "أشعر ..." للتعبير عن شعوره. 

يمكن الوصول إلى هذا اللوح عن طريق هل من الممكن أن أقول لك شيئاً مسار الرسائل

سوف أقوم بالتقييم

توفر هذه المنطقة في مجموعة األدوات طريقة مرئية 
للمستخدمين للتواصل باستخدام مقاييس التصنيف. يمكن أن يكون 
هذا مفيًدا عند إبداء رأي حول شيء ما على مقياس من واحد إلى 

خمسة، ووصف مستويات األلم والتعبير عن المشاعر.

يمكن الوصول إلى هذا اللوح عن طريق أشعر مسار الرسائل
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بخصوصي

يسمح قسم "نبذة عني" في مجموعة األدوات للمستخدمين 
 بمشاركة معلومات عن أنفسهم أو الرد على أسئلة، مثل 

"ما اسمك؟" أو "أين تعيش؟". 

يجب جعل هذا القسم مطابقاً للمعلومات الشخصية لكل مستخدم 
عن طريق إضافة المعلومات الصحيحة عنه إلى كل خلية. هناك 
أيًضا خاليا فارغة يمكن الوصول إليها عبر خلية "أكثر"، مع توفر مساحة كبيرة إلضافة معلومات 
إضافية حول المستخدم. هناك رابط ألسئلة مماثلة يمكن للمستخدم أن يطرحها على الشخص الذي 

يتحدث إليه، مما يدعم المحادثة المتبادلة. 

يمكن الوصول إلى هذا اللوح عن طريق هل من الممكن أن أقول لك شيئاً مسار الرسائل

التواصل المعزز والبديل

هذا القسم من مجموعة أدواتي ُصمم لكي يتيح الفرصة 
للمستخدمين مشاركة معلومات عن طريقة تواصلهم مع اآلخرين. 
هناك مساحة إلضافة تفاصيل حول كيفية تواصل المستخدمين، أو 
األشياء التي تساعدهم، وغيرها من المعلومات الهامة مثل األشياء 

التي تعجبهم وما ال يعجبهم. 

 ،Millar & Aitkin( يعتمد هذا القسم من "فوكوتشات" على مفهوم جوازات سفر االتصال
2003)، وهوشيء يجب تحديثه بانتظام بالتعاون مع المستخدم، ليسهل عليهم إخبار أشخاص جدد 

عن أنفسهم وعن طريقة التواصل المعزز والبديل الخاصة بهم. 
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صحتي

يوفر هذا القسم مساحة إلضافة معلومات حول االحتياجات 
الصحية للمستخدمين، مثل المتطلبات الغذائية والحساسية 

 والحاالت الطبية، ويتم تركه فارغاً إلى حد كبير ليتم 
تخصيصه للمستخدم. 

يمكن التوصل إلى هذا اللوح عن طريق هناك مشكلة مسار 
الرسائل باختيارأريد ← رعاية ذاتية ← أكثر ← صحتي.

تطبيقات

هناك مجموعة من التطبيقات في "فوكوتشات" لدعم التواصل مع 
اآلخرين واستكشاف االستخدامات األساسية وعرض الوسائط 

وتمكين المستخدمين من التحكم بشكل أكبر في محيطهم.

التطبيقات التالية متضمنة في منطقة دردشة "فوكوتشات": 

سيموجي – يقوم باإلعراب عن المشاعر واألفكار بسرعة مستخدماً شخصية متحركة 	 

أليكسا – تواصل مع أليكسا لطرح أسئلة أو للتسلية أو لسماع الموسيقى أو تشغيل الكتب الناطقة	 

الساعة – تعطي الوقت مستخدمة إما الساعة الرقمية أو الساعة التناظرية	 

الكاميرا – تمكن من أخذ صورة المستخدم الشخصية أو صور أخرى باستخدام الجهاز	 

الصور – تصفح واستعرض الصور المخزنة في مجلد "الصور" على جهازك	 

اآللة الحاسبة – تقوم بعمليات حسابية بسيطة	 

 الموسيقى – تصفح وسماع الموسيقى المحفوظة في ملف "الموسيقى الخاصة بي" 	 
على جهازك (هذه الخاصية متوفرة فقط على شبكة 3(

الفيديو – تصفح وسماع الموسيقى المحفوظة في ملف "الفيديوهات الخاصة بي" على 	 
جهازك (هذه الخاصية متوفرة فقط على شبكة 3(
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التحكم في البيئة – ِلوح بسيطة للتحكم في التلفزيون واألضواء والمزيد باستخدام األجهزة 	 
المتوافقة (هذه الخاصية متوفرة على الشبكة 3 فقط)

لوحة المفاتيح

تتضمن "فوكوتشات"عدد من لوحات المفاتيح تُمكن المستخدمين، 
الذين لديهم معرفة بالقراءة والكتابة الوظيفية، تهجئة كلمات غير 

متوفرة بالفعل في المفردات، ويمكن للمستخدمين الذين لديهم 
معرفة القراءة والكتابة الجزئية أو الناشئة استكشاف لوحة 

المفاتيح أو البدء في تهجئة الكلمات الكاملة.

تعمل لوحة المفاتيح المبدئية في "فوكوتشات" على تقسيم األحرف األبجدية إلى ثالث مجموعات. 
يمكن اختيار كل حرف من خالل اختيارين، مما يعني أن الخاليا تظل كبيرة، ويكون عدد صغير 

فقط من األحرف لالختيار من بينها في كل لوح. 

بمجرد تحديد الحرف، سينتقل اللوح مرة أخرى إلى لوح المفاتيح الرئيسية، بحيث يمكن للمستخدم 
اختيار الحرف التالي. هناك أيًضا خاليا توقعية يمكن اختيارها أي وقت.

كما أن األرقام وعالمات الترقيم متوفرة أيضاً من هذه الشبكة.

 ،qwerty يتوفر تصميمان آخران للوحة المفاتيح إذا كان المستخدم يفضلهما؛ تصميم لوحة مفاتيح
وتصميم ُمحسن لألفراد الذين يضطرون إلى استخدام ِمفتاح التحويل.

اإلعدادات

 هنا يمكن للمستخدم العثور على عناصر التحكم في أجهزته، 
مثل مستوى الصوت واإلعدادات المناسبة لطريقته الخاصة 
للدخول. يوجد أيضاً رسائل تساعد على التواصل إذا ما كان 

هناك عطل بالجهاز. 
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في هذه المنطقة، يمكن للمستخدمين ضبط مستوى سرعة صوت الحديث، وتغيير سرعات البحث 
والتحرك، وتشغيل الشاشة الثانية أو إيقاف تشغيلها إذا كان لديهم واحدة على أجهزتهم. 

هناك أيًضا خيارلتغيير المفردات عبر خلية "أكثر" التي تسمح للمستخدم بالتبديل بين نسخة 
المفردات الخاصة بالطفل أو المراهق والبالغ. من الممكن إخفاء هذه الخلية إذا كان ضرورياً. 

في حالة استخدام نظرة العين، ستكون خلية مراقبة نظرة العين مرئية على هذه الشبكة ويمكن 
استخدامها للدخول على إعدادات تحديق العين مثل التحرك األسرع أو األبطأ وخيار المعايرة.
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إضفاء الطابع الشخصي على "فوكوتشات"
تم تصميم "فوكوتشات" بطريقة تُسهل إضفاء الطابع الشخصي وتحتوي على الكثير من قوالب 

خاليا فارغة من الممكن ملؤها بمعلومات إضافية بسهولة وسرعة. تم أيضاً تزويد العديد من الِلوح 
 بأمثلة لما قد ترغب في إضافته إلى ذلك اللوح، جنباً إلى جنب الخاليا الفارغة إلضافة المزيد 

لهذا المستخدم. 

يُعد إضافة الطابع الشخصي لمفردات مستخدمي طريقة التواصل المعزز والبديل AAC جزءاً مهماً 
في دعم أو لئك األشخاص الستخدام هذه الطريقة بنجاح. تتراوح المساعدة بين إضافة معلومات 
شخصية إلى لوح "نبذة عني" للمساعدة في تقديم الشخص لنفسه، وإضافة عبارات محادثة إلى 
ِلوح "ُجملي" إلضافة اللمسة الفردية للمستخدم إلى المحادثات. كلما أضفت المزيد من اللمسات 

الفردية، زادت قدرتك على جعل مفردات مستخدمي طريقة التواصل المعزز والبديل AAC أكثر 
تعبيراً وتحفيزاً على االستخدام.

يمكن أيضاً أن تكون إضافة اللمسات الفردية وسيلة مهمة تتيح  للمستخدمين التعبير عن أنفسهم 
ومشاركة المعلومات المهمة حول كيف يمكن لآلخرين مساعدتهم كما في ِلوح صحتي وطريقتي 

  .AAC للتواصل المعزز والبديل

إضافة اللمسات الفردية لِلوح األخرى ستسمح للمستخدمين التحدث عن األشياء األكثر أهمية بالنسبة 
لهم مثل إضافة أسماء األشخاص المعروفين لهم إلى ِلوح األشخاص، وإضافة أماكنهم الُمفضلة إلى 

ِلوح أماكني.

هناك مكان إلضافة االهتمامات مثل إضافة أسماء البرامج التلفزيونية المفضلة إلي مشاهدة التلفاز، 
إلى جانب اللغة المستخدمة عند مشاهدة التلفزيون. يمكن إضافة األكالت والمشروبات الُمفضلة إلى 

ِلوح الوجبات، كما يوجد مكان إلضافة النِكات المفضلة للمستخدم إلى لوح النِكات. 
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كيفية إضافة مفردات
 تم إضافة خاليا فارغة في "فوكوتشات" كي تسهل وتُسرع عملية إضافة المزيد من المفردات 

وقتما رغبت.

في تطبيق لوح 3

ادخل وضع التعديل واإلضافة بالضغط على شريط القائمة ← لوح التعديل. اختر الخلية التي تريد 
إضافة شيء لها ثم اضغط تغيير التسمية هذا االختيار موجود أعلى الشاشة. اكتب الكلمة أو 

الكلمات التي تريدها في الخلية، ثم اختر رمزاً من الشريط المجاور لزر تغيير التسمية. إذا لم تتمكن 
من رؤية الرمز الذي تريده، يمكنك اختيار "العثور على صورة" للبحث عن خيارات أخرى.

للوح المستخدمة مع اآلي باد

ادخل وضع التعديل واإلضافة بالضغط على الثالث نقاط الموجودة في الزاوية اليمنى العليا 
واخترلوح وضع التعديل. اضغط على الخلية التي تريد تغييرها، ثم اضغط على خلية وضع 

التعديل. اضغط على المربع الموجود أعلى الخلية إلضافة الكلمات التي تريدها في الخلية، ثم 
اضغط على المربع أدناه إلضافة رمز. اختر من الرموز المتوفرة أو استخدم خيار "أو جد صورة" 

للبحث عن رموز أخرى. 
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في بعض أقسام "فوكوتشات"، ستجد أيضاً انتقاالت إلى ِلوح فارغة لألنشطة أو الموضوعات 
الجديدة بالكامل. قم بتعديل خلية االنتقال بنفس الطريقة الموضحة أعاله (قم بتغيير التسمية وإضافة 

رمز)، ثم اتبع زر االنتقال إلى اللوح الفارغة إلضافة مفردات جديدة. 

قد ترغب أيضاً في إزالة الكلمات والعبارات غير ذات الصلة بهذا المستخدم. على سبيل المثال، في 
 مجموعة أدواتي ← التحدث مع النفس، توجد بعض األمثلة الستراتيجيات تساعد المستخدم 

 على تهدئة نفسه. إذا وِجد أن واحداً أو أكثر من تلك األمثلة غير مناسب لهذا الفرد، يمكن إزالتها 
أو استبدالها.

وقد تحتاج أيضاً إلى حذف أو إخفاء االنتقاالت إلى الموضوعات غير ذات الصلة بالمستخدم، مثل 
حذف االنتقال السريع إلى الفترة في قسم العناية الشخصية.
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قائمة التحقق من إضافة الطابع الشخصي
معلومات ضرورية

يجب تخصيص اللوح التالية عند اإلعداد لمستخدم جديد.

ممكن أقول لك شيئاً ← عني

المعلومات الشخصية، مثل اسم المستخدم وتاريخ ميالده واألشياء التي تعجبه. مساحة 
أكبر على الشبكة الثانية إلضافة أي شيء آخر قد يرغب المستخدم في مشاركته، على 

سبيل المثال، الهوايات أو االهتمامات الخاصة.

ممكن أقول لك شيئاً ← أشياء تعجبني

ما يُعجب المستخدم مثل األشياء، برامج التليفزيون، الرياضة واالهتمامات األخرى.

ممكن أقول لك شيئاً ← أشياء ال تعجبني

ما ال يعجب المستخدم مثل: األصوات العالية، برامج تليفزيونية، مواقف جديدة إلخ.

أُريد ← أشيائي

أغراض خاصة بالمستخدم، أشياء قد يطلبونها بانتظام.

)عائلتي، أصدقائي، البالغين/ مساعديني(

أسماء األشخاص الذين قد يرغب المستخدم في التحدث عنهم، بما في ذلك أفراد األسرة 
واألصدقاء ومقدمي الرعاية والمدرسين والمساعدين الشخصيين واألطباء والمعالجين، إلخ.
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مجموعة أدواتي ← صحتي

المعلومات الطبية عن المستخدم مثل، الحساسية أو األدوية أو غيرها من المساعدات التي 
قد يحتاجون إليها. احذف األمثلة لولم تحتاج إليها.

مجموعة أدواتي ← تواصلي عن طريق التواصل المعزز والبديل AAC )ِلوح متعددة( 

معلومات حول كيفية تواصل المستخدم عبر عدد من اللوح.

انظر إلى صفحة 36 للمزيد من الشرح عن هذه النقطة. احذف أي أمثلة غير مناسبة. 

مجموعة أدواتي ← التهدئة: أضف استراتيجيات شخصية

استراتيجيات محددة يستخدمها المستخدم للتهدئة، إما كتذكرة للمستخدم نفسه أو لمن حوله. 
احذف أي أمثلة غير مناسبة.

مجموعة أدواتي ← أتحدث مع نفسي: 

عبارات الحديث الذاتي الشخصية، احذف أي عبارات غير مناسبة أو غير مفضلة من قبل 
المستخدم. انظر إلى صفحة 32 للمزيد من المعلومات. 

مجموعة أدواتي ← أماكني

أسماء األماكن الخاصة بالمستخدم نفسه، على سبيل المثال النوادي، اسم الحديقة المحلية، 
المطاعم أو الحانات المفضلة.

مجموعة أدواتي ← جسم ← أكثر ← المناطق الحساسة من الجسم.

قم بتغيير أسماء المناطق الحساسة إلى كلمات قد يستخدمها المستخدم، إذا كان ذلك 
مناسبًا، على سبيل المثال غالبًا ما يستخدم األطفال الصغار كلمات بديلة هنا.
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ُجملي

الكلمات أو الُجمل التي يحب المستخدم استعمالها بكثرة، على سبيل المثال، عبارات 
مكررة أو عامية محلية ومزاح يستخدمها أقرانهم. احذف أي أمثلة غير مناسبة.
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قائمة التحقق من إضافة الطابع الشخصي
 االهتمامات والُمحفزات

يمكن إضافة األقسام التالية لمساعدة المستخدم على تحقيق أقصى استفادة من 
"فوكوتشات" والقدرة على التحدث عن األشياء التي يريد التحدث عنها بالفعل.

 
أريد ← مشاهدة شيئاً ما )ِلوح متعددة( على سبيل المثال، برامج التليفزيون المفضلة 

وقنواتها 

كلمات أكثر ← موسيقى ← الموسيقى الخاصة بي: على سبيل المثال، األغاني المفضلة 
والفنانين المفضلين إلخ.

كلمات أكثر ←  تليفزيون وفيلم على سبيل المثال، البرامج واألفالم الُمفضلة

أريد ← أن أفعل شيئاً ← أكثر: ِلوح فارغة إلضافة أنشطة أخرى

أريد ← أن ألعب شيئاً: ِلوح فارغة إلضافة ألعاب وأنشطة

هل ممكن أن أقول لك ← نكتة ← أكثر: مكان إلضافة نكات أخرى

هل ممكن أن أقول لك شيئاً ← أخباري: معلومات عن أشياء فعلها المستخدم مؤخراً أو 
أخبار مهمة يحب أن يشاركها

هل ممكن أن أقول لك شيئاً ← قصة: أضف صور ليشاركها المستخدم مع اآلخرين. انظر 
إلى صفحة 34-35 للمزيد من المعلومات. 
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قائمة التحقق من إضافة الطابع الشخصي
تغييرات إضافية

توجد مساحة إلضافة المزيد من المفردات في العديد من ِلوح "فوكوتشات". يمكن القيام بذلك بمجرد 
أن يبدأ المستخدم في استخدام المفردات إذا وجد أن هناك كلمات يحتاجها لم يتم تضمينها بالفعل.

هناك مشكلة ← أكثر: مساحة إلضافة أي مشاكل محتمل أن تقع

هناك مشكلة ← أحتاج ← أكثر: مساحة لألشياء األخرى التي قد تكون مطلوبة بانتظام

أريد ← رعاية ذاتية ← أكثر: مساحة الحتياجات العناية الشخصية المحددة

المزيد من الكلمات  

الحيوانات: هذا هواللوح الثاني الخاص بالحيوانات الُمفضلة من جميع الفئات 

أجزاء الجسم: مساحة إلضافة المزيد من أجزاء الجسم المناسبة للمستخدم 

المشروبات ← أكثر: مساحة إلضافة المشروبات الُمفضلة 

الطعام: مساحة في جميع الِلوح إلضافة األطعمة أو قائمة الطعام 

مشاكل صحية ← أكثر: مساحة إلضافة المشاكل الصحية الخاصة بالمستخدم 

النقود: مساحة إلضافة مفردات أخرى 

حسي ← أكثر: مساحة إلضافة أشياء حسية محددة 

تكنولوجيا ← إنترنت ← أكثر: مساحة للمواقع الُمفضلة 

أكثر ← أكثر: مساحة لموضوعات إضافية 
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 دردشة ← ُجمل أكثر للتحية/للتحدث/للوداع والسالمات: مساحة إلضافة جمل بديلة 
للتحية والوداع

 أماكن ← مباني ← مدرسة ← دروسي )هذا فقط لمفردات الطفل(: مساحة إلضافة 
جدول الدروس

أماكن ← رحالت اليوم الواحد ← رحلتي: مساحة إلضافة مفردات عن رحلة معينة

أماكن ← داخل ← أكثر: مساحة إلضافة أماكن داخلية في بيت المستخدم أو محيطه

أماكن ← محالت ← قائمة المشتريات: أضف ما تراه مناسباً عند القيام بالتسوق

المزيد من الكلمات ← الوقت ← المزيد ← األيام الخاصة: أيام خاصة: المناسبات الثقافية/
الدينية المهمة للمستخدم
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طرق بديلة للدخول إلى لوح 3
تم تصميم "فوكوتشات" ليكون مناسباً لمجموعة من طرق الدخول. 

 تم تضمين المطالبات السمعية لكل خلية وكل عمود، ويمكن تشغيلها في إعدادات طريقة 
دخول المستخدم.

تحت "التظليل" اضبط مربع القائمة المنسدلة على "انطق الوصف عند التظليل". 

اللّمس
 تستطيع استخدام "فوكوتشات" مع قِفل لوحة المفاتيح حيث يوجد دائماً نفس عدد الخاليا في 

كل لوح. 

إذا كنت تستخدم خاصية اللمس والتنقل، التي تتيح لك لمس خلية لفترة معينة من الوقت قبل أن تقوم 
الخلية باالختيار، فهناك خيارات لزيادة أو تقليل مقدار وقت المكوث من خالل االنتقال إلى مجموعة 

أدواتي ← أعدادات ← دخولي. إذا كنت تستخدم خاصية اللمس والتنقل الختيار األنشطة، تستطيع 
أيضاً أن تُفعل تشغيل المطالبات السمعية لسماع الشريط الملحق بكل لوح قبل أن تختاره. 

مؤشر نظرة العين
إذا كنت تستخدم المؤشر أو نظرة العين مع خاصية التنقل، فستكون خلية الراحة مرئية على كل 

لوح، في الزاوية اليمنى العليا. يسمح هذا للمستخدم بإيقاف طريقة الدخول الخاصة به مؤقتاً في أي 
وقت وإلقاء نظرة على الشاشة دون اختيار أي خلية. هذه الخاصية مفيدة خاصة عندما يتعرف 

المستخدم على لوح جديد. عندما يتم تفعيل خلية الراحة والمؤشر أو يتم إيقاف تفعيل نظرة العين، 
سيكون من الممكن لشركاء التواصل إجراء االختيارات على الشاشة باستخدام اللمس. هذا سيكون 

مفيداً جداً إلعطاء المستخدم نموذجاً يقلده أو لتعليمه ما يمكنه قوله في هذا اللوح.
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المفاتيح
يتم تنظيم المفردات في أعمدة رأسية في "فوكوتشات" لذلك فإن إعدادات التشغيل الموصى بها هي 

تلك التي تفحص إما خلية واحدة في كل مرة رأسياً، أو تفحص األعمدة ثم الصفوف. 
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