
© Australian Nurse Diary           ‘Just point to communicate’ 

  
 

Urdu              
********** For the Nurse ********** 

 

Can you understand this writing? 
  سمجه سكتے ہیں؟تحریر كیا آپ یہ 

How are you? 
 آپ كا كیا حال ہے؟

What do you need? 
 آپ كو كس چیز كی ضرورت ہے؟

Do you have pain? 
 كیا آپ كو درد ہو رہی ہے؟

Where is the pain? 
 درد كہاں ہے؟

Do you want medicine for the pain? 
 كیا آپ درد كیلئے دوائی لینا چاہتے ہیں؟

Are you hungry? 
 ی ہے؟ رہكیا آپ كو بهوک لگ

Are you thirsty? 
 ی ہے؟ رہكیا آپ كو پیاس لگ

Are you hot?  
كیا آپ كو گرمی لگ رہی ہے؟

Are you cold? 
 ے؟كیا آپ كو ٹهنڈ لگ رہی ہ

Are you nauseous? 
 كیا آپ كو متلی ہو رہی ہے؟

Do you need to vomit?
كیا آپ كو الٹی كرنے كی 

 ضرورت ہے؟
You will not be allowed to eat or drink for now 

  كهانے اور پینے كی اجازت نہیں ہے فی الحالآپ كو
 

Do you want medicine to sleep? 
 لینا چاہتے ہیں؟كیا آپ نیند كیلئے دوائی 
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You are going to have an operation 
 آپ كا آپریشن ہو گا

You are going to have an x-ray 
 ہو گاایكسرے آپ كا 

You are going to have some tests 
 ے كچه ٹیسٹ ہوں گےآپ ك

You need to take this medicine to get well 
 ینے كی ضرورت ہےٹهیک ہونے كیلئے آپ كو یہ دوا ل

You need to sit up straight to eat and drink 
ے كی ضرورت ہےاٹه  كر بیٹهن  كهانے اور پینے كیلئےآپ كو

 

We need to turn you over to stop bed sores 
ہمیں آپ كو كروٹ دالنی ہے تاكہ ایک ہی طرح لیٹے رہنے كی 

 وجہ سے آپ كے جسم میں زخم نہ بن جائیں
 

Press this button if you need help 
 و تو یہ بٹن دبا دیں كی ضرورت ہاگر آپ كو مدد

 

Please don’t touch this equipment 
 ان چیزوں كو ہاته مت لگائیں/براہ مہربانی اس مشین

 

Have you passed urine? 
 كیا آپ نے پیشاب كیا ہے؟

Have you used your bowels? 
 یا ہے؟كیا آپ نے پاخانہ ك
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I will come back 
 میں واپس آؤں گی

I will tell the doctor 
 میں ڈاكٹر كو بتا دوں گی

I will get the doctor 
میں ڈاكٹر كو لے كر آتی ہوں

The doctor is coming 
 ہےرہی /ڈاكٹر آ رہا

Do you want me to call your family? 
 ؟كیا آپ چاہتے ہیں كہ میں آپ كے گهر والوں كو فون كروں
I will get an interpreter to speak with you 

حاصل ) مترجمزبانی (میں آپ سے بات كرنے كیلئے انٹرپریٹر 
 كروں گی

 

********** For the Patient ********** 
 

I am hot 
 مجهے گرمی لگ رہی ہے

I am cold 
  ہےی لگ رہیسردمجهے 

I am thirsty 
  لگ رہی ہےپیاسمجهے 

I am not thirsty 
  ہےپیاس نہیںمجهے 

I am hungry 
  لگ رہی ہےبهوکمجهے 

I am not hungry 
  ہے بهوک نہیںمجهے

I am in pain 
 رہی ہےدرد ہو مجهے 

I have very bad pain 
 ہےبہت زیادہ درد ہو رہیمجهے 

I am not in pain 
 رہی ہےو درد نہیں ہمجهے 

I have nausea 
 رہی ہےمتلی ہو مجهے 

I feel better 
 ہےمیری طبیعت بہتر 

I feel worse 
یری طبیعت زیادہ خراب ہو م

  ہےگئ



© Australian Nurse Diary           ‘Just point to communicate’ 

  
 

 

I feel the same 
 میرا حال پہلے جیسا ہی ہے

I am wet 
 یرے كپڑے گیلے ہیںم

 

I want to go to the toilet 
 جانا ہے) بیت الخال(مجهے ٹائلٹ 

 

I need to pass urine 
 مجهے پیشاب كرنا ہے

 

I need to use my bowels 
 مجهے پاخانہ كرنا ہے

I want to sit out of bed 
چاہتی ہوں/ كر بیٹهنا چاہتانكلمیں بستر سے   

 

I do not want to get out of bed 
 چاہتی/میں بستر سے نہیں نكلنا چاہتا

 

I want to go back to bed 
 چاہتی ہوں/س بستر میں جانا چاہتامیں واپ

I want the doctor 
 چاہتی ہوں/میں ڈاكٹر كو بالنا چاہتا

 

I want to speak to my family 
 چاہتی ہوں/میں اپنے گهر والوں سے بات كرنا چاہتا
I want an interpreter 

 چاہتی ہوں/و بالنا چاہتاك) ترجممزبانی ( انٹرپریٹر یںم
 

 


