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Je dois prendre le pouls de votre enfant.
ഞാൻ നിങ്ങളുടെകുട്ടിയുടെപൾപ്പ
എടുക്
്
കണം
.
Je dois prendre la tension artérielle de votre enfant.

നിങ്ങളുടെകുട്ടിയുടെരക്തസമ്മർദ്ദഎനിക്
ം
ക
എടുക്
്
കണം
.

je dois prendre la température de votre enfant.
നിങ്ങളുടെകുട്ടിയുടെതാപനില ഞാൻ എടുക്കണം
.
Je dois prendre la fréquence respiratoire de votre enfant.
നിങ്ങളുടെകുട്ടിയുടെശ്വസനനിരക്കഞാൻ
്
എടുക്കണം
.
Je dois faire une prise de sang à votre enfant.

ഞാൻ നിങ്ങളുടെകുട്ടിയ്കഒരു
്ക് രക്തപരിശോധനനടത്തണം.

Je dois poser une perfusion à votre enfant.

നിങ്ങളുടെകുട്ടിയ്കഎനിക്
്ക്
ക
ഒരു
്
ഇൻഫ്യൂഷൻനൽകണം.

Je dois refaire le pansement.
ഞാൻ നിങ്ങളുടെകുട്ടിയ്കഒരു
്ക് ബാൻഡ് ചെയ്യണം
.
Je dois faire une piqûre à votre enfant.
ഞാൻ നിങ്ങളുടെകുട്ടിഒരു കുത്തിവയ്പ്പ
നൽകണം.
്
Votre enfant ne doit ni boire ni manger.
നിങ്ങളുടെകുട്ടികുടിക്കുകയോ
തിന്നുകയോ
ഇല്.ല
Votre enfant ne doit pas se lever ni s'asseoir.
നിങ്ങളുടെകുട്ടിഎഴുന്നേറ്പോകരുത്
റു
അല്ലെങ്കഇരിക്
ിൽ കരുത്
.

Je donne des médicaments à votre enfant
ഞാൻ നിങ്ങളുടെകുട്ടികൾക്മരുന്
ക്
നനൽകുന്
്
ന.ു
Je donne des antalgiques à votre enfant.
ഞാൻ നിങ്ങളുടെകുട്ടികളെഅനാലിസിക്സിസ്
(വേദന മരുന്ന
) നൽകുന്
്
ന.ു

Je donne des antibiotiques à votre enfant.
ഞാൻ നിങ്ങളുടെകുട്ടിയ്കആന്
്ക്
റിബയോട്ടിക്കുകൾ
നൽകുന്നു(ആൻറി ഇൻഫെക്ഷൻമരുന്നുകൾ
)

Votre enfant va avoir :
നിങ്ങളുടെകുട്ടിഉണ്ടായിരിക്ക: ും
une radio
ഒരു എക്-റേ
സ് പരീക്ഷ

une échographie
അൾട്രാസൗണ്ട്

un scanner
ഒരു സ്കാനർ
un plâtre
ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ

un pansement
ഒരു തലപ്പാവു
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Vous devez signer une feuille qui nous autorise à faire les soins de votre enfant.
നിങ്ങളുടെകുട്ടിയെപരിപാലിക്കാൻ
ഞങ്ങളെഅധികാരപ്പെടുത്തുന്
ഒരു
ന ഷീറ്റിൽനിങ്ങൾസൈൻ ചെയ്യണം
.

ഇത് നിങ്ങൾക്ക
എന്
് താണ്തോന്നുന്നഅല്
ത് ലെങ്കആവശ്
ിൽ
യമെന്ന
ഞങ്
്
ങളോട്
പറയാൻ അനുവദിക്കുന്ഒരു
ന ഷീറ്റാണ്
.

എന്റെ കുട്ടിവിശക്കുന്.നു
Mon enfant a faim.

എന്റെ കുട്ടിദാഹിക്കുന്ന
. ു
Mon enfant a soif.

എന്റെ കുട്ടിമൂത്രമൊഴിക്കാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്
. നു

എന്റെ കുട്ടിശുദ്ധീകരിക്കാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്
. നു

Mon enfant veut uriner.

Mon enfant veut déféquer.

എന്റെ കുട്ടിവേദനയിലാണ്.
Mon enfant a mal.
എന്റെ കുട്ടിചൂടുള്ളതാണ്.
Mon enfant a chaud.

എന്റെ കുഞ്ഞതണുപ്
്
പാണ്
.
Mon enfant a froid.

എന്റെ കുട്ടിഎറിയാൻ ആഗ്രഹിക്ക
എന്
ുന്
.ന
റെ
ു കുട്ടിഛർദ്ദിക്കപ്പ
. െട്ടു

Mon enfant a des nausées.

Mon enfant a vomi.

എന്റെ കുട്ടിസാധാരണയുള്ളതിനെക്കാൾ
കൂടുതൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്
.

Mon enfant est plus agité que d'habitude.
എന്റെ കുട്ടിപതിവിലും കൂടുതൽ ഉണർവാണ്.
Mon enfant est moins éveillé que d'habitude.

