FICHE DE COMMUNICATION PATIENT– Dari

خوبم
Je vais bien

کنم می سرفه
Je tousse

حالم خیلی خوب نیست
Je ne me sens pas très
bien

نمی توانم نفس بکشم
J'ai du mal à respirer

من تب دارم
J'ai de la fièvre
لرزم می
J'ai des frissons
سرم درد می کند
J'ai mal à la tête
درد دارم
J'ai mal
کند می درد اینجا
J’ai mal ici
سرم چرخ می خورد
J'ai la tête qui tourne

سینه ام درد می کند
J'ai mal dans la poitrine

می خواهم استفراغ کنم
J'ai envie de vomir
دانه های ریز دارم
J'ai des boutons
می ترسم
J'ai peur

تمام شب نخوابیدم
Je n'ai pas dormi de la
nuit

جای سرنگ درد می کند
La perfusion me fait mal.

اینجا خون هست
Il y a du sang ici

خواهم یم درد ضد داروی.
J'ai besoin du médicament
pour la douleur

اسهال دارم
J'ai la diarrhée

حامله هستم
Je suis enceinte

شکمم درد می کند
J'ai mal au ventre

شکر دارم
Je suis diabétique

Autres ressources : www.traducmed.fr ;
www.tralelho.fr/ ; Application medipicto

تشکر
Merci

گرمم است
J'ai chaud
سردم است
J'ai froid
یک دکتر الزم دارم
J'ai besoin d'un docteur
پرستار به زدن زنگ برای دکمه
کجاست؟
Où est le bouton pour
appeler l'infirmière ?

یک دستمال الزم دارم
J'ai besoin d'un mouchoir
ببندید؟ را ها پرده توانید می شما
Pouvez-vous baisser le store
ou le volet ou le rideau ?
را لطفا؟پنجره کنید باز توانید می را پنجره
لطفا؟ کنید باز توانید می

گرسنه ام
J'ai faim
تشنه ام
J'ai soif
گرسنه ام نیست
Je n'ai pas faim

Pouvez-vous ouvrir la
fenêtre ?

نیست ام نشنه
Je n'ai pas soif

می خواهم بخوابم
J'ai envie de dormir

می توانم قابم را نگه دارم؟
Est-ce que je peux garder
mon plateau ?

آید؟ می چند ساعت دکتر
À quelle heure le médecin
va passer ?

نمی توانم بخوابم
Je n'arrive pas dormir

است؟ ساعتی چه بازدید ساعت
À quelle heure sont les
visites ?

تشناب کجاست؟
Où sont les toilettes ?

باید سگرت بکشم
J'ai besoin de fumer

بروم تشناب خواهم می

کجاست؟ تلویزیون ریموت
Où est la télécommande de
la télévision ?

بمانم؟ شفاخانه باید روز چند
Combien de jours dois-je
rester à l'hôpital ?

Je dois faire pipi
کنم مدفوع خواهم می
Je dois faire caca

کنم تلفن ام خانواده به خواهم می
Je veux appeler ma famille

Dessins : BONAMANT TEBOUL JEREMIE

