
 

 Do you read? 
تستطيعين  القراءة؟  هل  تستطيع/ 

 

 Can you hear/hearing aid? 
تستخدمين  أجهزة  سمع؟  هل  تسمع /تسمعين  وهل  تستخدم/ 

 

 Can you see/glasses/contacts? 
عدسات  الصقة؟   تستطيعين  الرؤية  وهل  تستخدم/تستخدمين  نظارات  طبية /  هل  تستطيع/ 

 

 Do you wear dentures? 
تستخدمين  طاقم  أسنان؟  هل  تستخدم/ 

 

 Do you have pain? Point to pain. 
تشعرين  بأي  ألم؟  فضال  اإلشارة  إلى  موضع  األلم .  هل تشعر/ 

 

 This is your medicine for pain/fever/nausea/infection. 
هذا  هو  الدواء  الخاص  

باأللم/الحمي/الغثيان/العدوى . 
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I am your nurse. My name is… 
ممرضِك .اسمي...  أنا  ممرضك/ 

ممرضتِك .اسمي ...  أنا  ممرضتك/ 
 

YesYes  نعمنعم

NoNo  الال
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 Is it hard to breathe? 
عليِك  التنفس؟  هل  يصعب  عليك/ 

 

 It is time to get suctioned. 
لقد  حان  وقت  الشفط . 

 

 Do you need to urinate? Please save some of your urine in a cup, for a sample. 
أنِت  بحاجة  إلى  التبول؟  فضال  االحتفاظ  ببعض  البول  في  آوب،  آعينة.  هل  أنت/ 

 

 Do you need to have a bowel movement (BM)/gas? 
هل  تحتاج/تحتاجين  إلى  التبرز  أو  إلى  إخراج  ريح؟  

 

 Would you like to bathe? 
هل  ترغب/ترغبين  في  االستحمام؟  

 
 

 

 Are you better now? 
تشعرين  بتحسن  اآلن؟  هل تشعر/ 

 Are you thirsty? Hungry? Cold? Nauseated?
تشعرين  بالعطش؟  الجوع؟  البرد؟  الغثيان؟  هل تشعر/ 

Yes نعم

No  ال
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 Take deep breaths.  Cough. 
خذ/خذي  نفسا  عميقا .اسعل/اسعلي . 

 

 

 

 

 I need to start an IV. 
ينبغي  أن  أقوم  بإدخال  حقنة  وريدية . 

 

 Push this call light if you need help. 
اضغط/اضغطي  على  زر  االستدعاء  هذا  إذا  آنت/آنِت  بحاجة  إلى  المساعدة . 

 

 I have to change this dressing. 
يجب  أن  أقوم  بتغيير  هذه  الضمادات . 

 
 
 

 I am going to take blood. 
سوف  أقوم  بأخذ  عينة  دم . 

 It is the time to change your position 
حان  الوقت  لتغيير  وضعك/وضعك .ِ 

 You need to get out of bed. 
تنهضي  من  الفراش .  يجب  أن  تنهض/ 

Yes نعم

No ال
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 You have to go to x-ray. 
يجب  أن  تذهب/تذهبي  إلجراء  األشعة . 

 

 

 It is the time to go for your surgery. 
لقد  حان  وقت  إجراء  الجراحة . 

 

 Are you feeling sad? 
تشعرين  بالحزن؟  هل تشعر/ 

 

 Did you sleep well last night? 
هل  نمت /نمِت  جيدا  الليلة  الماضية؟  

 

 Do you feel safe here? 
تشعرين  باألمان  هنا؟  هل تشعر/ 

 

 Have you had food or fluid? 
تناولِت  أي  طعام  أو  شراب؟  هل  تناولت/ 

Yes نعم

No ال
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