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Yes / Good 
No / Bad

Nausea /  
I feel sick

Bed /  
I want to lie down

I want to walk /  
Please walk 

I have pain  
 (please point where)

Toilet

Turnover /  
Change Position

I do not want to walk /  
Please do not walk 

Hard to breathe

Urine bottle

Sit up in bed

Walking aid 

Family /   
Please call my family

Bed pan

Sit in chair

Wheelchair

1 Ok / good جید 
2 Not ok / bad سیئ 
3 I have pain (please point where) ) أشر لو سمحت)عندي ألم  
4 Hard to breathe صعوبة في التنفس 
5 Family عائلة 
6 Please call my family الرجاء نداء عائلتي 
7 I feel sick أشعر بالغثیان 
8 Toilet الحمام 
9 Urine bottle زجاجة البول 
10 Bed pan نونیة السریر 
11 Bed سریر 
12 I want to lie down أرید التمدد 
13 Turnover دوران 
14 Change position موضعتغییر ال  
15 Sit up in bed أجلس على السریر 
16 Sit in chair أجلس على الكرسي 
17 I want to walk أرید أن أمشي 
18 Please walk  فضلك أمشيمن  
19 I don’t want to walk ال أرید المشي 
20 Please do not walk من فضلك ال تمشي 
21 Walking aid جھاز مساعدة المشي 
22 Wheelchair كرسي متحرك 
23 Glasses نظرات 
24 Hearing aids جھاز السمع 
25 I feel hot أشعر بالحرارة 
26 I feel cold أشعر بالبرد 
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27 Lights on الألنوار مضاءة 
28 Lights off الألنوار منطفئة 
29 Open curtains افتح الستار 
30 Close curtains اغلق الستار 
31 I’m hungry أنا جوعان 
32 Please try to eat من فضلك حاول تأكل 
33 I’m not hungry أنا لست جوعان 
34 Please do not eat من فضلك ال تأكل 
35 I’m thirsty أنا عطشان 
36 Please try to drink من فضلك حاولن تشرب 
37 I’m not thirsty  أنا لست عطشان 
38 Please do not drink من فضلك ال تشرب 
39 Shower حمام 
40 Wash hands أغسل یدیك 
41 Brush teeth نضف أسنلنك 
42 Dentures طقم أسنان 
43 Shave احلق 
44 Comb أمشط 
45 Change clothes غیر ثیابك 
46 Bag حقیبة 
47 Book كتاب 
48 Mobile phone / tablet جوال / لوح الكتروني 
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