
Resa
Hälsa

Hälsa - 
arabiska nederländska

أنا بحاجة للذهاب إلى المشفى. Ik moet naar het ziekenhuis

طلب بأن يتم أخذك إلى المستشفى

أشعر بأنني مريض Ik voel me niet lekker.

 

أنا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة! Ik moet onmiddelijk naar de dokter!

طلب العناية الطبية المباشرة

ساعدوني! Help!

الصراخ من أجل الحصول على عناية طبية مباشرة

اطلب سيارة إسعاف Bel een ambulance!

طلب سيارة اسعاف

Hälsa - 
arabiska nederländska

إنه يؤلم هنا. Het doet hier pijn.

إظهار المكان الذي يؤلم

لدي حكة هنا. Ik heb hier uitslag.

إظهار المكان الذي توجد فيه حكة

لدي حمى Ik heb koorts.

اإلعالم بأن لديك حمى

مصاب بنزلة برد. Ik heb een verkoudheid.

اإلعالم بأنك مصاب بنزلة برد.

أنا مصاب بالسعال.  Ik moet hoesten.

اإلعالم بأنك مصاب بالسعال
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أنا متعب طوال الوقت. Ik ben constant moe.

اإلعالم بأنك متعب مؤخرا

أشعر بالدوار Ik ben duizelig.

اإلعالم بأنك تشعر بالدوار

ليست لدي أية شهية. Ik heb geen etenslust.

اإلعالم بأنك ال تشعر بشهية تجاه الطعام

ال يمكنني النوم في الليل. Ik kan 's nachts niet slapen.

اإلعالم بأنك ال تستطيع النوم ليال

عضتني حشرة Een insect heeft me gestoken.

التخمين بأن حالتك تتعلق بعضة حشرة

أعتقد أنها الحرارة. Ik denk dat het de hitte is.

التخمين بأن حالتك سببها الحرارة

أعتقد أنني أكلت شيئا سيئا.  Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten heb

التخمين بأن حالتك سببها شيء سيء أكلته

[جزء من الجسم]_يؤلمني. Mijn _[lichaamsdeel]_ doet pijn.

اإلعالم بأي جزء من جسمك يؤلمك

ال يمكنني تحريك_[جزء من الجسم]. Ik kan mijn _[lichaamsdeel]_ niet bewegen.

اإلعالم بأي جزء من جسمك ال يمكن تحريكه

...الرأس... ... hoofd ...

الجزء من الجسم

... المعدة... ... buik ...

جزء الجسم
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...اليد... ... arm ...

جزء الجسم

...الساق... ... been ...

جزء الجسم

...الصدر... ... borst ...

جزء الجسم

...القلب... ... hart ...

جزء الجسم

...الحلق... ... hals ...

جزء الجسم

... عين... ... oog ...

جزء الجسم

...الظهر... ... rug ...

جزء الجسم

...قدم... ... voet ...

جزء الجسم

...يد... ... hand ...

جزء الجسم

...أذن... ...oor ...

جزء الجسم

...األمعاء... ... darmen ...

جزء الجسم
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...األسنان... ... kies ...

جزء الجسم

أعاني من السكري. Ik heb suikerziekte.

اإلعالم بمرض السكري لديك

أعاني من الربو. Ik heb astma.

اإلعالم بخصوص الربو

لدي مرض في القلب. Ik heb hartproblemen.

اإلعالم بخصوص مرض في القلب

أنا حامل. Ik ben zwanger.

اإلعالم بخصوص حملك

كم من المرات علي تناول هذا؟ Hoeveel keer per dag moet ik dit innemen?

السؤال عن جرعات الدواء

هل هو معد؟ Is het besmettelijk?

االستفسار فيما إذا كان المرض ينتقل ألشخاص آخرين

هل يمكنني البقاء في الشمس/الذهاب إلى
السباحة/القيام بالرياضة/شرب الكحول؟

Kan ik zonnebaden/zwemmen/sporten/alcohol drinken?

االستفسار فيما إذا كنت تستطيع االستمرار بنشاطات معينة على الرغم من مرضك

ها هي وثائق الضمان الخاصة بي. Hier zijn mijn verzekeringspapieren.

عرض وثائق الضمان الخاصة بك

ليس لدي ضمان صحي. Ik heb geen ziektekostenverzekering.

توضح أنك غير مؤمن صحيا

أحتاج مالحظة مرضية Ik heb een ziekteverklaring nodig.

طلب مالحظة من الطبيب تبين أنك مريض
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أشعر بشيء من التحسن Ik voel me een beetje beter.

اإلعالم بأن أحوالك قد تحسنت

لقد ساء األمر أكثر. Het is erger geworden.

اإلعالم بأن حالتك قد ساءت أكثر

الوضع ما زال على حاله. Het is onveranderd.

اإلعالم بأنك حالتك لم تتغير

Hälsa - 
arabiska nederländska

أرغب في شراء بعض_____. Ik wil graag ___.

طلب شراء منتج معين

مسكنات األلم pijnstillers

دواء

بنسلين penicilline

دواء

أسبرين aspirine

دواء

إنسولين insuline

دواء

مرهم zalf

دواء

حبوب تنويم slaappillen

دواء
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فوط صحية maandverband

منتج طبي

مطهر ontsmettingsmiddel

منتج طبي

ضمادات pleisters

منتج طبي

ضمادات verband

منتج طبي

حبوب منع الحمل De pil

منتج طبي

واقي ذكري condooms

منتج آخر

كريم حماية من الشمس zonnebrand

منتج آخر
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لدي حساسية من____. Ik ben allergisch voor ___.

اإلعالم بخصوص الحساسية لديك

غبار الطلع pollen

حساسية

شعر الحيوانات dierenharen

حساسية من الحيوانات
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لسعة النحل أو الدبابير bijensteken/wespensteken

حساسية للحشرات

عث الغبار stofmijten

حساسية

العفن schimmel

حساسية

المطاط latex

حساسية

البنسلين penicilline

حساسية للدواء

الجوز/الفستق noten/pinda's

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس sesamzaad/zonnebloempitten

حساسية للطعام

البيض ei

حساسية للطعام

طعام البحر/السمك/المحار/القريدس zeevruchten/vis/schaaldieren/garnalen

حساسية للطعام

الطحين/القمح meel/tarwe

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/األلبان melk/lactose/zuivel

حساسية للطعام
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الجلوتين gluten

حساسية للطعام

الصويا soja

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة peulvruchten/bonen/erwten/mais

حساسية للطعام

الفطر champignons/paddestoelen

حساسية للطعام

الفاكهة/الكيوي/جوز الهند fruit/kiwi/kokosnoot

حساسية للطعام

الزنجبي/اللقرفة/الكزبرة gember/kaneel/koriander

حساسية للطعام

الثوم المعمر/ البص/اللثوم  bieslook/ui/knoflook

حساسية للطعام

الكحول alcohol

حساسية للطعام
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