English-Arabic Glossary —باللغتين الانكليزيه والعربية مصطلحات
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
A
تلخيص
بطن

Abdomen

قدرة

Ability

غياب من الولايات المتحدة
رقم حساب
)مسؤول عن (في مرجع ممثل المدفوع له
محاسب
 أو مرخصة للتعليم، أو مصدقة،مدرسة موثقة
 متراكمة،فوائد مكدسة
 صحيح- دقيق
 نجح- حقق
اعتراف
 نال- اكتسب – أحرز
فعل – عمل – مثل – نفذ
نشاطات حياة يومية
مكاسب فعلية
 تسوية- تعديل – تنظيم
إدارة للشيخوخة
نهاية إدارية
قاضي قانوني إداري

Absence from the U.S.
Account number
Accountable for (in reference to rep payee accounting)
Accountant
Accredited school
Accrued benefits
Accurate
Achieve
Acknowledgement (recognition)
Acquire
Act
Activities of daily living
Actual earnings
Adjustment
Administration on the Aging
Administrative finality
Administrative Law Judge

سمح بالدخول

Admitted

تبني

Adoption

عدة بداية للراشدين المشلولين
تقديم طلب مقدما
دفع مقدم
عودة إلى أعلى
الصفحة

Abbreviation

التالية

Adult Disability Starter Kit
Advance filing
Advance payment

A
دعوى معاكسة
جماعة تأييد
بيان مكتوب تحت حلف يمين
أفريقي-أمريكي
 مكفوف أو معاق،بالغ في السن
وافق على الإبلاغ
اتفاقية

Advocacy Group
Affidavit
African-Americans
Aged, blind or disabled
Agree to notify
Agreement

أدوات زراعية

Agricultural equipment

عمل زراعي

Agricultural Labor

مساعدة
مساعدة ونصيحة للمستأنف
 مرض فقدان المناعة المكتسبة،مرض الايدز
مركب (أو مجموعة أجزاء) مرض الايدز
معدل الأرباح الشهرية
مدمن على الكحول
إدمان الكحول
أجنبي

Aid (help)
Aid and advice to appellant
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
AIDS Related Complex (ARC)
AIME (Average Indexed Monthly Earnings)
Alcoholic
Alcoholism
Alien

أجنبي منح حق الدخول قانون ًيا

Alien lawfully admitted

بطاقة تسجيل للأجنبي

Alien Registration Card

وضع الأجنبي الشرعي
إدعاء
طبيب متخصص بعلاجه الحساسية
 توزيع-تخصيص

Alien status
Allegation
Allergist
Allotment

رسالة ترخيص

Allowance letter

سيارة إسعاف

Ambulance

مركز للإسعاف الجراحي
 حسن,عدل
شهادة ميلاد معدلة
آسيوي-مهاجر أميركيي
مجلس أمريكي لتوفير ثقافي
عودة إلى أعلى
الصفحة

Adverse claim

التالية

Ambulatory surgical center
Amend (to)
Amended birth certificate
Amerasian immigrants
American Savings Education Council
السابقة

A
Amount

مبلغ ,كمية ،قيمة

)Amputate (to

بتر عضوا بالجراحة

Amputation

بتر عضوا بالجراحة

)Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS
Ankle
Annual earnings test
Annual leave
Annual report of earnings
Annuitant
Annuity
Annulment
Anonymous
Antiques
Appeal
Appeal rights
Appeals Council
)Appeals Council Process Improvement (ACPI

الكاحل
فحص ربح سنوي
عطلة سنوية
تقرير سنوي للإرباح
الشخص الذي يشتري نشرة سنوية
نشرة سنوية -دخل سنوي -مرتب سنوي
إلغاء -إبطال
مجهول الاْسم -غير ذي شخصية مميزة
عتيق الزي -أثر قديم
استئناف
حق الاستئناف
مجلس الاستئناف
مجلس الاستئناف لتحسين العملية

Appellant

استئنافي

Applicant

طالب

Application

طلب

)Appointment (date

موعد

)Appointment (to appoint

تعيين

Appointment of Representative
Approved school
Approximate
Area Agency on Aging
Area Code
Arise
Arm
Arthritis
السابقة

ضمور عضوي منتج من تصلب أنسجة رض جانبي

تعيين وكيل أو ممثل
مدرسة مصدق عليها
تقريبي ,متقارب
وكالة منطقة للشيخوخة
رقم المنطقة
نهض ,ارتفع
ذراع
التهاب المفاصل
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

A
Assets
Assign number
Assignment
Assisted Living
Assisted Living Facility
Assumption

خصص رقم
مهمة ,واجب
مساعدة في العيشة
مكان سكني لمساعدة الأشخاص في العيشة
افتراض

Assure

أكد ,ضمن ,تعهد ,طمئن

Asthma

مرض الربو

Asylee

لاجئ سياسي

Attain insured status

بلغ وضع الأمن

Attainment of age
Attending school
Attorney
Attorney fees
Attributable
Aunt
Authorize

بلوغ العمر
الحضور إلى المدرسة
المحامي
رسوم محامى
قابل للصفة المميزة ،قابل لصفة النعت أو اللغة
عمة ,خالة ,زوجة العم أو الخال
سمح ,وكل

Authorized Health Agency

وكالة الصحة المسموح بها

Authorized representative

ممثل ,مندوب ,نائب ،وكيل مسموح به

Automatic enrollment

تسجيل أوتوماتيكي

Automatic entitlement

تلقيب أوتوماتيكي ،تخويل أوتوماتيكي

Automatic increase
Automatic recomputation
Availability of funds
Average
)Average Indexed Monthly Earnings (AIME
Average yearly earnings
Award
Award certificate
Award letter
السابقة

موجودات

زيادة أوتوماتيكية
حساب أوتوماتيكي
توفر أموال ,أو موارد مالية ,أو رصيد
المعدل ,المتوسط ,العادي
معدل شهري للإرباح
معدل سنوي للإرباح ،أو المكاسب
جائزة ,مكافئة ,حكم ,قرار
شهادة جائزة ,شهادة مكافئة
رسالة موافقة
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

B
Baby Boomers
Baby sitter
Back

حاضنة أطفال ,مربية أطفال
وراء ,ظهر ,مؤخرا ,خلف ,إلى الوراء

Back pay

دفع تراجعي

Bad debt

دين فاسد

Bandages
Bank
Bank account
Bank book
Bank Statement
Bankrupt
Baptismal certificate
Barber
Become effective
Beforehand
Beneficiary’s behalf
Benefit amount
)Benefit Eligibility Screening Tool (BEST

ضمادة ,عصابة
مصرف
حساب في المصرف
دفتر المصرف
تقرير من المصرف
مفلس
شهادة تعميد
حلاق
أصبح ناجح أو أصبح فعال
مسبق ،سلفا ,عوضا ,مقدما
بالنيابة عن المستفيد
مبلغ الفائدة
أداة فحص قبول الفوائد

Benefit estimate

تثمين الفائدة

Benefit increase

زيادة الفائدة

Benefit payments

دفع الفائدة

Benefit period

فترة الفائدة

Benefit Statement
Benign
Bequest
Better Business Bureau
Bigamous marriage
Bill
Billing Statement
Biologicals
السابقة

المولودين بين ١٩٦٤ -١٩٤٦عندما ارتفعت بحدة نسبة
المواليد

كشف حساب الفائدة
لطيف ,كريم ,حميد غير خطر ,عذب
وصية ,وراثة ,توريث
منظمة مكرسة للتجارة الصادقة
زواج من إمرئتين
فاتورة ,وثيقة ,مشروع قانون ,ورقة نقدية ,كشف حساب
فاتورة كشف حساب
بيولوجي
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

B
Biopsy
Black lung disease
Bladder
Blind work expenses
Blindness
)Block (on claim form
Blood

مرض الرئة السوداء
يم هواء
مثانة ,كيس ّ
منصرفات العمل الأعمى
عمى
حاجز ،اعتراض
دم

Blood transfusion

نقل الدم

Board of Directors

لجنة المدراء

Board of Trustees

لجنة القيمين

Boarding house
Bona-fide

المثوى ,البنسيون
صالح الثقة ,والإيمان

Bond

كفالة ,صك تأمين ,سند مالي

Bone

عظم

Bookkeeper
Both
)Braces (dental
)Braces (limbs
Brain
Brain Scan

محاسب ،مسؤول الحسابات ,الكاتب
سويا
آلة طبية للأسنان
آلة طبية لأعضاء الإنسان
دماغ ,مخ ,فهم ,ذكاء
فحص دماغ دقيق

Bread Winner

رب البيت

Breast

صدر ,نهد

Breathing test

فحص للتنفس

Breathlessness

عديم التنفس

Bribery
Bronchitis
Brother-in-law
Burden of proof
Bureau
السابقة

فحص نسيج الجسد ,استئصال نسيج من الجسد و
دراسته

ارتشاء إعطاء الرشوة ,رشوة
التهاب شعيبي ,اْلتهاب الشعبي
صهر نسيب ,سلف أخ الزوج ,نسيب صهر
مسؤولية إقام أدلة تثبت نقطة
مكتب
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

B
Bureau of Citizenship and Immigration Services
)Bureau of Immigration & Customs Enforcement (BICE
Bureau of Vital Statistics
Burial expenses
Burial funds
Burial plot
Bury
Business
Business school

مكتب خدمات المواطنية و الهجرة
مكتب تنفيذ الهجرة والرسوم الجمركية
مكتب علم الإحصاءات
تكاليف الدفن
موارد الدفن المالية
أرض الدفن
طمر ,قبر ,دفن ,انغمر ,تناسى
قضية ,عمل ,تجارة ,متاجرة ,مهمة ,مشروع تجاري ,حركة,
شأن ,مهنة
مدرسة مهنية

C
Cabinet Secretaries
Calendar quarters
Calendar year
Calf
)California Veteran’s Cash Benefits (CVCB
Cancellation
Cane
Car title
Cardiac Arrest
Care and welfare
Caretaker
)Carrier (Part B
Cash
Cash benefits
Cash wages
)Cast (plaster
Catastrophic coverage
Catastrophic illness
Cattle
السابقة

مجلس الوزراء
مفكرة ربع سنة
مفكرة سنوية
عجل ,جلد العجل ,فتى غر ,كتلة جليد
فوائد مالية لمحارب قديم في كاليفورنيا
إلغاء ,إبطال
قصب ,عصا ,عصا أعمى ,عكاز
عنوان السيارة
توقف نبط القلب
عناية وفوائد اجتماعية
ناظر ,وكيل على بيت ,المتولي منصبا بالوكالة ,النائب عن
معيل خدمات
نقد ,أوراق مالية
فائدة مالية
معاشات مالية
اللصقة ,لزقة مسكن ّللم ,ضماضة ,رفادة ,لصقة
مشمعة
تغطية فاجعة
مرض فاجع
ماشية
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

C
Cause
)Cavity (dental
CD ROM
Cease
Cease benefits
Ceiling
Census Bureau
Centers for Disease Control and Prevention
Centers for Medicare and Medicaid Services
Central visual acuity
Cerebral Palsy

فجوة ,تجويف
أسطوانة موجزة ذو ذاكرة تقرا فقط
أوقف ,كف عن ,انقطع ,قطع
أوقف الفائدة
سقف
مكتب الإحصاء الرسمي للسكان
مراكز لسيطرة ومنع الأمراض
مراكز مساعدة طبية لكبار السن  Medicareومساعدة
طبية للفقراء Medicaid
حدة بصر متوسطة
شلل دماغي

Certificate of deposit

شهادة عربون مقدم

Certified check

شيك مصرفي موثق

Certifying of payments

توثيق دفع مال

Cessation because of medical improvement

توقف تام ,أو انقطاع مطلق بسبب تحسن طبي

)Cessation Following Trial Work Period (TWP

توقف تام ,أو انقطاع مطلق بعد انتهاء فترة محاولة العمل

Cessation of disability
Change in income
Change of payee
Change of residence
)Charge (cost

توقف الإعاقة
تغيير في الدخل
تغيير المدفوع له ,أو المستفيد
تغيير مسكن السكن
ثمن ,رسم

Charitable organization

جمعية خيرية

)Check (money

شيك مصرفي

)Check (verb

فحص ،راجع

)Check (x

فحص ,مراجعة ,تحقق ,كبح

Check list

مراجعة السجل

Check stub
Checking account
Chemotherapy
السابقة

سبب ,علة سبب

أرومة الشيك
حساب في المصرف
المعالجة بالمواد الكيميائية
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

C
Chest
Child Day Care
Child Disability Starter Kit
Child Support
Childhood
Childhood disability benefits
Chiropractor

يوم الرعاية المركزي للأطفال
عدة بداية للأطفال المشلولين
مساعدة للأطفال
الطفولة
فوائد الإعاقة للطفولة
المعالج ّلمراض يدويا

Christian Science Practitioner

صاحب مهنة العلم المسيحي

Christian Science Sanatorium

مصحة العلم المسيحي

Chronic kidney failure

مرض فشل كلوي مزمن

Chronic renal disease

مرض كلوي مزمن

Church of Christ, Scientist
Cirrhosis of the liver
Citizenship
Citrus grove
City
Civil Service Retirement System
Civil status
Claim
Claim number
Claimant
Claim-for Medicare payment
Class Action Court Case
Clergyman, priest
Clinical records
)COLA (Cost of Living Adjustment
Colitis
Color of law
Combination of impairments
Combined
السابقة

صدر ,قفص صدري

كنيسة المسيح ،العالم
التليف الكبدي
مواطنيه ,واجبات المواطن
بستان أشجار الحمضيات ,أو الليمون
مدينة
نظام التقاعد للخدمة المدنية
وضع شرعي ,وضع قانوني
مطالبة ب
رقم المطالبة
المدع ,المطالب
مطالبة بدفع مديكار
دعوي قضائية محكمية
كاهن ,قسيس ,قس
سجلات سريريه
تعديل تقدير تكاليف الحياة
إلتهاب الجزء الأسفل من المعي الغليظ
مجرد شبه عن حقيقية القانون
جمع تدهور ,أو ضعف
مشترك ،متحد ,متضامن
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

C
Combined check
Commission
Commissioner
Common-law marriage
)Competitive Medical Plans (CMPs
)Complaint (legal
Complaints
Complementary
Complete
Complete an application
Comply with
Comprehensive
Comprehensive outpatient rehabilitation

مهمة ,وكالة ,عمولة ,تفويض ,مأمورية ,لجنة
عضو لجنة ,مفتش الشرطة ,مفوض
زواج تعايش
برامج طبية متنافسة
شكوى ,اتهام ,تذمر ,تشك ,اتهام رسمي ,بيان خطي
يقدمه المدعي
شكوات
مكمل ,متتام
تام ,كامل ,متمم ,متكامل ،مكتمل
إتمام طلب
استجاب مع ,أطاع مع
شامل ,شمول
تأهيل شامل للمريض الخارجي

Compute

حسب ,أحصى

Computer

كومبيوتر ,العقل اِلكتروني
إخفاء ,كتمان ,تمويه ,كتم

Concealment
Concerning
Conditional entrant
Confidentiality
Confinement
Conflict of interest
Congressman
Consent
Conserved funds

من أجل كذا ،فيما يتعلق ب ,حول ,بخصوص
داخل مشروط
خصوصية
رهين ,حبس ,حجز
تناقض أو تعارض المصلحة
رجال الكونغرس الهيئة التشريعية
موافقة
موارد مالية مصونة

Conspiracy to defraud

مؤامرة للخدع

Constructive payment

دفع تشييدي ,أو استدلي ,أو استنتاجي

Consulate

السابقة

شيك مصرفي مشترك

قنصلية

Consultative examination

فحص إستشاري

Consulting physician

طبيب مستشير
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

C
Consumer Affairs Office
)Consumer Price Index (CPI

جدول ثمن المستهلك

Contain

إحتوى ,تضمن ,إشتمل

Continuance of eligibility
continuing
Continuing disability

إستمرارية الجدارة
مستمر
إعاقة مستمرة

Continuing disability reviews

مراجعة استمرار الإعاقة

Contradict

نكر ,ناقض ,كذب ,تعارض

Contribution

تبرع ,إسهام ,ضريبة ,هبة ,مأثرة ,مقالة معدة للنشر ,مال
متبرع به ,مساعدة

Convalescent home

بيت لإستعاد العافية

Convenience items

وسائل الراحة

Conversion

تحويل ,قلب المعنى

Coronary By-pass

عملية جراحية قلبية

Corrective lenses

عدسة تصحيحية ,تعديلية

)Cost-of-living (COLA

بدل المعيشة ,تقدير لتكاليف الحياة

Costs

ثمن ,كلفة ,نفقة

Counseling Services

خدمات استشارية

)Countable resources (SSI
Court order
Coverage
Covered
Covered by Social Security
Credit
Crew leader

موارد قابلة للعد
أمر من المحكمة
تغطية
مغطى ،مؤمن عليه ,مغلف
مغطى بواسطة الضمان الاجتماعي
رصيد دائن ,إئتمان ,دين
قائد جماعة

Crime

جريمة

Crippled

مقعد

Criteria
Crop sharing
Cross examination
السابقة

مكتب شئون المستهلك

معيار للقياس ,معيار ،مبدأ  ،قاعدة
مشاركة معدة الحيوان
استجواب بدقة
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

C
Cross Refer
Crutches
Cultivation and harvest
Current Asset
Current earnings
Current market value
Current year
Currently insured

أشار ,تحدث الى ,عزا ,حول ,حال للمعالجة ,رجع الى,
إستشار
ركائز
زراعة وحصاد
ممتلكات ,أو مدخرات حالية
أرباح حالية
قيمة السوق ,أو المتجر الحالي
السنة الحالية
مكفول حال ًيا

Custodial care

عناية ،رعاية

Custody

عناية ،رعاية

Cystic Fibrosis

تليف مثاني

D
Daily maintenance
Data processing

معالجة المعلومات

Daughter-in-law

زوجة اْبن ,كنة زوجة اِبن
الميت ,المتوفى ,المرحوم

Dead
Deaf
Death certificate
Decayed tooth
Deceased
Decedent outside of U.S.
Decrease

أصم ,متصام ,أطرش
شهادة وفاة
سن فاسد
متوفي ,مرحوم ,ميت
المتوفى خارج الولايات المتحدة
تخفيض ,تناقص

Decree

مرسوم ,قرار ,حكم قضائي ,أمر ,فرمان ,أمر عال

Deduction

إقتطاع ,إستنتاج ,حسم ,إست ِدل ,مبلغ مقتطع

)Deed (property
Deem
Deferment
Deferred compensation
Delay
السابقة

إعالة ,صيانة ,حفظ ,محافظة على ,التزامات

عمل ,مأثرة ,عقد ,وثيقة ,صك
إعتقد ,إعتبر ,حسب
تأجيل
تعويضات مؤجلة
مهلة ,تأجيل ,تأخير ,توان ,بطء
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

D
شهادة ميلاد مؤخرة

Delayed birth certificate

إئتمان تقاعد مؤخر

Delayed retirement credits

 المهمل, جانح,جانح مجرم
متأخرات في الدفع
 وصف, شرح, ظهر بوضوح, تظاهر, برهن,ثبت
رسالة رفض
بيان رفض

Delinquent (payments)
Demonstrated
Denial letter
Denial notice

عناية الأسنان

Dental care

فجوة في السن

Dental cavity

إدارة الزراعة
إدارة خدمات الصحة والإنسانية

Department of Agriculture
Department of Health and Human Services

إدارة أمن الوطن

Department of Homeland Security

إدارة موارد الإنسانية

Department of Human Resources

إدارة العدالة

Department of Justice

إدارة العمل

Department of Labor

إدارة أجرة العمل و تقسيم الساعات

Department of Labor’s Wage & Hour Division

إدارة الشؤون الاجتماعية

Department of Public Welfare

إدارة الشؤون الاجتماعية

Department of Social Services (or
Department of Public Welfare)

إدارة شئون المحاربين القديمين
اْعتماد علي الغير
 أو دعامة,اْعتماد علي الغير و مساعدة

Department of Veterans Affairs
Dependency
Dependency and support

 مشروط, خاضع, منوط ب, تابع,عالة

Dependent

 ترحيل أجانب, نفي,طرد

Deportation

 أو مندوب عضو لجنة،ممثل
 مسهب, مختار بدقة, مروى فيه,مفصل
 فساد, إفساد, تدهور,تلف
مدة وقت محددة
متطور
 وصية, شعار, جهاز,أداة
مرض السكري
عودة إلى أعلى
الصفحة

Delinquent (legal)

التالية

Deputy Commissioner
Detailed
Deterioration
Determined period of time
Developmental
Device
Diabetic
السابقة

D
Diagnosis
)Diagnosis Related Group Classification (DRG’s
Diagnostic test
Dialysis
Die
Diminish
Direct deposit
Disability
Disability denial notice

تصنيف مجموعة تشخيص الداء المتعلقة ببعضها
فحص تشخيصي
دياليز الميز الغشائي ,دياليز فارز
مات
قلل ,نقص ,أضعف ,حط من القيمة
وضع مال مباشرة في المصرف
إعاقة ،عجز ,شلل
رسالة رفض عن الإعاقة

Disability Determination Services

خدمات تحديد قرارات الإعاقة

Disability evaluation specialist

اّختصاصي في تقدير الإعاقة

Disability freeze
Disability hearing officer
Disability insurance
Disability insurance benefits
Disability Starter Kits
Disabled widow or widower
Disabling condition
Disallow
Disallowance
Discharge
)Discharge (from a hospital
)Discharged (military service
Disclaimer
Disclosure of information
Discount
Discrepancy
Diskette
Disqualify
District Manager
السابقة

تشخيص الداء

تجمد الإعاقة
مأمور جلسة الاستماع للإعاقة
تأمين الإعاقة
فوائد تأمين الإعاقة
عدة بداية للمشلولين
أرملة أو أرمل معاق
حالة تؤدي إلى الإعاقة
رد ,رفض ِ ,يجيز ,نكر ,نقض
رفض
إقالة ,تسديد ,تفريغ ,صرف من الخدمة
صرف من المستشفى
صرف من الخدمة العسكرية
تنصل ,نفي ,إنكار ,تنازل
إفشاء معلومات
خصم
تعارض ,تناقض ,تضارب
أسطوانة
حرم من الحقوق ,حرم من اِشتراك
مدير المقاطعة
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

D
Dividends

حصة ,مقسوم ,ربح موزع على المساهمين ,إيراد,
المقسوم ,مبلغ يراد توزيعه

Divorce

طلاق

Divulge

أفشى سرًا ,باح بسر ,كشف

Doctor’s and other medical bills

فواتير أطباء ومعالجات طبية

?Do you agree
Doctor’s office
Document subject to verification

هل توافق؟

مكتب الطبيب
وثيقة خاضعة للتحقيق

Domestic services

خدمات منزلية

Domestic Workers

عاملين في المنازل

Domicile
Domiciliary care
)Download (computer

منزل ,مكان إقامة ,مفر لشركة رسمي
عناية منزلية
نقل ملف من كومبيوتر إلى كومبيوتر آخر

Down’s Syndrome
Draft card
)Dressings (surgical

بطاقة لسن الخدمة العسكرية
ضمادة

)DRG (Diagnosis Related Group Classification
Driver’s license
)Drop-out (school
Drown
Drug
Drug addict
Drug addiction
Due process of law
Duplicate claim
Durable medical equipment
Duration
Duration and continuity

رخصة قيادة
طالب يترك المدرسة قبل الحصول على شهادة
غرق ,تركه يغرق ,غمر بالماء ,حجب بالماء ,تخلص من
مخدر
مدمن على المخدرات
إدمان المخدرات
حق كل مواطن أن يكون محمي من عمل اعتباطي من
الحكومة
نسخة طلب طبق أصل
التجهيزات الطبية المتينة
دوام ,بقاء ,أمد ,مدة
دوام

E
Ear
السابقة

أذن
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

E
Earned earnings
Earnings

أرباح ,مال مكتسب ,اّجر المسكوب

Earnings record

سجل الأرباح

Earnings test

فحص الأرباح

Effective date

تاريخ فعلي

Elapsed years

سنوات منقضية

Elbow
Electrocardiogram
Electronic newsletter
)Electronic transfer account (ETA
Eligibility
Eligible
Eligible individual
Eliminate
E-mail
Emergency
Emergency room
Emergency service
Employer
Employer’s quarterly tax return

كوع
الصورة البيانية الكهربائية للقلب
نشرة الكترونية ,أو كهربائية
تحويل حساب بنكي الكترون ًيا
أهلية لانتخاب ,جدارة لانتخاب ,جدارة للقبول ,جدارة
مؤهل لانتخاب ،مؤهل للقبول
شخص مؤهل لانتخاب ،شخص مؤهل للقبول
أزال ,قصي ,طرد ,استبعد ,ألغى ,تجاهل
البريد اْلكتروني
طارئ ,حالة طوارئ ,ضرورة ,حاجة ملحة
غرفة الطوارئ
خدمات الطوارئ
صاحب العمل ,المشغل ,المستخدم
استمارة ضريبة صاحب العمل الفصلية

Employment relationship

انتماء في العمل

Employment Support

دعامة في العمل

Enclosed

منطوي على ,رفق في رسالة ,مطوق

Enclosure

إرفاق في رسالة ,تطويق ,تسييج ,إنحباس ,سياج

Encourage

شجع ،ساعد ,دعم ,دفع

Endorsement
End-stage renal disease
Enroll
Enrollee
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دخل مكتسب

تحويل ,إقرار ,الملحق شرط مضاف إلى عقد التأمين,
موافقة ,توقيع السند
أخر مراحل مرض الكلوي
سجل
مسجل
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

E
Enrollment period

فترة التسجيل

Enrollment register

سجل التسجيل

Enter into force
Entitled

مخول

Entitlement

تخويل

Epilepsy/Epileptic

الصرع

Equal Access to Justice Act
Equal Opportunity Commission
Equal Opportunity Employer
Equip

وصول متعادل لقانون العدالة
لجنة فرصة العدل
صاحب عمل ذا فرصة العدل
زود ,جهز ,كسا

Equitable

عادل ,منصف

Equity value

قيمة العدالة

Essential person

شخص أساسي

Establish

أسس ,أقام ,ثبت ,رسخ

Estimate

تخمين ,تثمين ,تقدير ,تقيم

Estimated value
Estimates
Estrangement
Events
Evidence
Exact
Examining physician
Excess income
Exclusion of wages
Exempt
)Exhaust (to
)Exhibit (to
Expect

السابقة

أصبح :ناجح ,فعلي ,حقيقي ,فعال ,مؤثر ,نافذ المفعول

قيمة مقدرة
تخمينات،ثمينات
نفور ,إبتعاد ,إنفصال
أحداث
بينة ,شهادةِ ,عمة ,برهان ,دليل ,شاهد
متقن ,دقيق ,مضبوط ,صحيح ,مدقق ,صارم
الطبيب الذي يقوم بالفحص
دخل زائد
استثناء المعاشات
معفى
إنطق البخار
العادم ,البخار المستنفدِ ,
عرض
توقع ,ترقب ,إعتمد ,أمل

Expedite

عجل ,أرسل ,فعل بسرعة ,سهل

Expedited Reinstatement

إعادة معجلة إلى الوضع السابق
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

E
Expenses

نفقات ,منصرفات ,إنفاقات

Expenses to be borne by claimant

منصرفات منجزة من قبل المطالب

Expire

مات ,سلم الروح ,أخمد ,زفر ،انتهى

Extended care
Extended coverage
Extension
Eye

عناية ممدودة
تغطية ممدودة
وصلة تلفون ,مهلة ,إضافة ,إطالة ,توسيع ,إمتداد ,تمدد,
شىء مضاف ,ملحق
عين

F
Face
Face-to-face interview

مقابلة وجها لوجه

Facilities

محل ,موضع ,مكان ما

Factsheet

ورقة حقائق

Failure to prosecute

فشل عن رفع دعوى قضائية

Failure to report

فشل عن الإبلاغ

Fair market value

قيمة سوق عادلة

False statement
False teeth
False, fictitious or fraudulent
Family employment
Family Maximum Benefits
Farm
Farm work
Farmer

تقرير مضلل
طقم أسنان مزائف
مضلل ،خرافي ,خيالي ،كاذب ،أم مخادع
توظيف عائلي
فوائد عائلية ذا حد أقصى
مزرعة
عمل بالزراعة
مزارع

Farmworkers

عمال في الزراعة

Father-in-law

الحمو أبو الزوجة أو الزوج

Fatigue

تعب ،إرهاق

)FAX (noun

جهاز إرسال واستقبال الرسائل

)FAX (verb

إرسال واستقبال الرسائل بواسطة جهاز إرسال واستقبال
الرسائل

)Federal Employees Retirement System (FERS
السابقة

وجه

نظام تقاعد للعمال الفدراليين
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

F
Federal Grants
)Federal Insurance Contributions Act (F.I.C.A

قانون تبرع تأمين فدرالي

Federal Trade Commission

مأمورية تجارية فدرالية

Fees
Felonious and intentional homicide
Felonious homicide
Felony
Figured
File

رسوم
قتل إجرامي و مقصود
قتل إجرامي
جريمة ,جناية
حسب ,تخيل ,قرر ,زين
ملف،أ رسل مادة للنشر

File an application

قدم طاب

File for civil action

تقديم دعوى مدنية

Filing date

تاريخ تقديم الطلب

)Filling (teeth

حشوة السن

Finality of decision

قرار نهائي

Financial hardship

ضيق مالي

Financial Literacy and Education Commission

معرفة القراءة والكتابة المالية و لجنة الثقافة

)Finding (legal

نتيجة شرعية

)Findings (legal

نتائج شرعية

Fine

لطيف ,رقيق ,رائع ,ناعم ,ممتاز ,مرهف ,رفيع ,دقيق ,ظريف,
جذاب ,حساس ,أنيق ,جميل ,صاف ,ممتع ,فاخر ,حسن,
بديع ،في أحسن حال

Finger

أصبع

Fingernail

ظفر

Fiscal year
Five-year continuous residence

سنة مالية
خمس سنوات سكن متواصل

Flu-shot

حقنة الاِنفلونزا
متابعة

Food stamps

طوا بع الطعام

Follow-up
Foot
Foreign legal adoption
Foreign Work Test
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منحة فدرالية

قدم
تبني أجنبي شرعي
إختبار عملي شرعي
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

F
Foreman
Forgery
Form
Form W-2

كبير العمال ,رئيس المحلفين ,رئيس العمال
تزوير ,تزييف
صورة ,استمارة
استمارة رجع الضرائب 2-W

Foster care

عناية تبنى

Foster home

بيت تبنى

Fraud
Fraud and Abuse Hotline
Free pamphlet

خداع ,تزوير ,دجل ,حيلة ,مخادعة ,خدعة
خداع وإساءة استعمال أو إيذاء جسدي
منشور مجاني

Freeze

صقيع ,تجمد ,الصقيع المتجمد

Friend

رفيق

Full Retirement Age
Full-time
Full-time nursing care
Full-time student

سن التقاعد الكامل
وقت كامل
عناية تمريض ذا وقتا كاملا
طالب ذو وقت كامل

Fully insured

مضمون كليا

Funded

مرصود ,مدخر

Funds
Funeral

رأسمال ,إعتماد مالي ,صندوق ,صندوق منظمة ,موارد
مالية
دفن

G
)G.A.O. (General Accounting Office
Gall bladder
Gallstone
Garnish
General enrollment period
General revenue
Gift
Glasses
Gold
السابقة

مكتب الحساب العام
كيس المرارة ,الحويصلة الصفراوية
حصوة في ا لمرارة
زينة ,زخرف
مدة التسجيل العامة
ربح ,أو دخل ,أو مصدر دخل عام
موهبة ,هدية ,عطية ,هبة ,عطاء منحة ,إنعام
نظارات ,عدسات
ذهب
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

G
Golden
Good cause
Government Pension Offset
Grant
Gratuitous military wage credits

ذهبي
سبب جيد
عوض راتب تقاعد الحكومة
عطاء منحة
إئتمان مجاني للأجرة العسكرية

Gross earnings

أرباح إجمالية

Guidelines

الدليل الموجز

Gums

نيرة

H
Hair
Handicap
Handicapped individual
)Handle (to
Harassment
Hard Disk
Hardship case
)Hardware (Computer

إعاقة ,بشكل عائق ،عاهة جسدية
شخص معاق
عالج موضوعا ,تاجر ب ,عالج ,عامل بطريقة خاصة ,ناور,
قاد ,قام ب ,لمس ,مس
إزعاج ,مضايقة
أسطوانة للكومبيوتر غير قابلة للنقل
وضع ضيق
مكونات الكومبيوتر

)Harvest (noun

حصاد

)Harvest (verb

حصد

Head
Head Start Program
Heading
)Health Care Financing Administration (HCFA
Health Insurance
Health Insurance Portability and
)Accountability Act (HIPAA
Hearing
Hearing aid
السابقة

شعر

رأس ،رئيس ,زعيم
برنامج لمساعدة الأطفال ذا دخل منخفض في
استعدادهم للمدرسة
رؤوس أ ِقم ,عنوان ,عنوان الصفحة
إدارة تمويل عناية الصحة
التأمين الصحي
قانون حمليه ومسئولية التأمين الصحي
جلسة يعقدها البرلمان لسماع الشهادات ,إدِء بشهادة,
إشاعة ,تحقيق أولى ,سمع ,جلسة
أداة مساعدة للسمع
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

Hearing officer
Hearing proceedings
Hearing process
Heart
Heart attack
Heart Murmur
Heel
Hiatus
High blood pressure
High density disk

إجراءات الجلسة
سير الجلسة
قلب
نوبة قلبية
دمدمة قلبية
كعب
فجوة ,ثغرة
ضغط دم مرتفع
كثافة أسطوانة مرتفعة

Hip

ورك

HIV

مرض ضعف المناعة المكتسبة اّيدز

)HMO (Health Maintenance Organization
Hmong or Highland Laotian
Hobbies
Hold a hearing
Holiday
Home Health Agency
Home health aid

منظمة صيانة الصحة
لاوتي من الجبال
هوايات
عقد الجلسة
عطلة ,أعياد ,فرصة
مكتب محلي للصحة
مساعدة محلية للصحة

Home health care

عناية محلية للصحة

Home health visit

زيارة محلية للصحة

Homeless

مشرد ,بِمأوي أو وطن

Homicide
Honorable Military Discharge

مشرد

القتل ,قتل

Hospice care

عناية محلية للمرضى الذين سيموتون قريبا

Hospital room

غرفة مستشفى

Hospital stay

إقامة مستشفى

Hospitalized

نزيل المستشفي ,مريض بالمستشفى

Host
Hotline
House of Representatives
السابقة

مأمور الجلسة

مضيف
خدمات تلفونية
مجلس النواب ,ممثلو الجماهير
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

Household
Household Chores

سكان البيت ,أهل البيت
الأعمال المنزلية

Household expenses

المصاريف المنزلية

Household goods

الحاجيات المنزلية

Household of another
Household worker
Householder, Head of Household
Housing assistance
HUD
)Human Immunodeficiency Virus (HIV

سكان البيت الأخر ,أهل البيت الأخر
العامل المنزلي
الرأس المنزلي
مساعدة سكني
الإدارة الفدرالية المسؤولة عن برامج إسكان أساسية في
الولايات المتحدة
مرض ضعف المناعة المكتسبة اّيدز

Hypertension

ضغط دم مرتفع

Hysterectomy

استئصال الرحم

I
Identity
Identity Theft
Illegitimate child
Immediate Claims Taking
)Immigration and Naturalization Service (INS
Immigration records
Impairment
)Impairment Related Work Expense (IRWE
In advance

سرق الهوية
ولد غير شرعي
أخذ مطالبة فوريًا
خدمات الهجرة و التجنيس
سجلات الهجرة
اعتل ,تدهور ,ضعف
مصاريف شغل متعلقة بالضعف الجسدي أو العقلي
مقد ًما

In his/her care

في عنايته أو في عنايتها

)Income (gross

دخل إجمالي

)Income (net
Income tax
Income tax return
Incompetent
Incur
Independent laboratory services
السابقة

هوية

دخل صافي
ضرائب مدفوعة على الدخل
رجعة للضرائب المدفوعة على الدخل
عاجز،غير كفؤ ,غير مؤهل ,غير واف بالمراد
جلب على نفسه ,أخذ على عاتقه ,تعرض ,تحمل
خدمات المختبر المستقل
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

I
Indian Self-Determination and
Education Assistance Act
Inform
Information Technology
Inquiry
Installments
Insured Status
)Internal Revenue Service (IRS
Internet
Interview
Intestine
Intrauterine Device
Investment
Is subject to
Issue a decision
Item
Itemize
Itemized deductions

قانون حق تقرير المصير و مساعدة تعليم الهندي الأحمر
ال ّاميركى
خبر ,حزر ,علم ,طلع ,أبلغ عن
معلومات تكنولوجية
سؤال ,إستجواب ,إست ِعم ,تحقيق

قسط ,تقسيط ,حلقة ,جدولة ,دفع مال ,دفعة ,حلقة من
كتاب مسلسل
وضع مكفول ،وضع مضمون

خدمات الدخل الداخلي
شبكة اْتصاِل
مقابلة
أمعاء مفرد ,معي أمعاء
أداة في الرحم
استثمار ,توظيف رأس مال ,تمويل
تابع إلى
أصدر قرارًا
قيد ,بند ,مادة ,موضوع ,عنوان ,نقطة
حدد ,فصل
حسم مفصل

J
Jaw

فك ,حنك

Jewelry

جتارة الذهب ,حلي ,مجوهرات

Joint Commission on the Accreditation of Hospitals

جلنة مشتركة عن تفويض املستشفيات

Joint ownership

ملكية مشتركة

Joint venture

مشروع مشترك

Joints

مفاصل في اجلسم

Judge

قاضي ،حكم

Jurisdiction

سلطة القضاء ,نطاق القضاء,
السلطان القضائي ,حق الدولة

Jury duty

خدمة هيئة احمللفني ,أو خدمة احملكمون

Justice of the Peace

قاضي صلح

السابقة

التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

K
Keep

احتفظ ,أعاد ,امتنع عن ,ربى ,ودع ,حفظ ,وقى ,كبت,
استمر ,ظل ,واصل ,حجز ,أخفى ,سيطر ,اعتكف في,
صمد ,راعى ,طعم ,أعال ,اعتصم

Keep records

احتفاظ بالسجلات

Keep up with

احتفظ ,،واصل ،استمر

)Keying (computer, typewriter
Kidney
Kidney transplant
Knee

ضرب على آلة كاتبة
كلوي
إزدراع كلوي
ركبة

L
Laboratory tests
)Lack (to
Lack of severity
Land
Landlord
)Last name (surname
Lawful admission
lawful non citizen status
Lawful Permanent Resident
Lawfully admitted permanent resident
Lawyer
)Lay off (worker
Leg
Legal dependency
Legal guardian
Legally admitted alien
)Legitimate (hijo
)Legitimate (to

السابقة

فحوص المختبر
فقر ,عوز ,نقص ,فقدان ,عدم وجود ,احتياج ,قلة
عدم وجود خطورة
بر ,قطر ,منطقة ,أرض ,تهبط الطائرة ,يابسة ,دولة ,بلد,
قطعة أرض
صاحب الأرض
اسم العائلة ,كنية ,لقب
سماح بالدخول قانونيا
وضع غير المواطن القانوني
مقيم قانوني دائم
مقيم دائم مسموح بالدخول قانونيا
محامي
سرح العامل
ساق ,دعامة ,رجل
اْعتماد علي الغير قانوني
وصي قانوني
أجنبي سمح بالدخول قانونيا
شرعي ,منطقي ,قانوني
أجاز ,جعله قانونيا

Lender

معير ,المعاون

Lessen

قلل ,نقص ,خفف ,صغر ,قلل من شأن كذا ,خفض
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

L
Letter of denial
Level of care
Level of severity

درجة العناية
درجة الخطورة

)Levy (to

فرض ضريبة ,شن حربا ,صادر

Liability

مسؤولية ,ديون ,عائق

Liaison

إرتباط ,إتصالِ ,عقة غرامية

)License (permit
Licensed residential care
Licensed residential health care facility
Licensed rest home
Lien
Life expectancy
Life insurance policy
Lifetime

رخصة
رخصة عناية سكنية
مكان مأذون لعناية صحية سكنية
مؤسسة مأذونه لعناية العجوز
حق حجز ,إمتياز
متوسط العمر المتوقع
بوليصة تأمين على الحياة
الحياة ,حياة المرء ,عمر اّيون

Lifetime reserve

ادخار للحياة

Light work

شغل خفيف

Limit

حد ,حدود ,نهاية

Link

ِعقة ,حلقة في سلسلة ,صلة ,اتصال ,الرابطة

Lip
)List (to
Listed events
Litigation
Liver
Livestock
Living arrangement
Living expenses
)Living in the same household (LISH
Living with
Loans
)Local Area Network (LAN
السابقة

رسالة رفض ,أو رسالة نفي

شفة
سجل ,عدد ,درج في بيان ,حرث اّرض
حوادث مسجلة ,أو مقيدة
دعوي
كبد
دواجن ,دواب ,أغنام ,مواش ,ماشية
تنظيم سكني
منصرفات سكنية
مقيمون في نفس المنزل
مقيم مع
قرض ,دين ,إعارة
شبكة المنطقة المحلية
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

L
Local border crossing card
Local county assistance office
Local Department of Health

بطاقة تقاطع للحدود المحلية
مركز مساعدة للمقاطعة المحلية
دائرة محلية للصحة

Located

كائن

Lodging

إقامة ,سكن ,مسكن ,إيواء

Looking after your interests
Loss
Loss of judgment
Loss of major functions

اهتمام بمصلحتك
خسارة ,فقدان
فقدان الحكم ،أو فقدان البصيرة
فقدان أعمال رئيسية

Loss of memory

فقدان الذاكرة

Loss of speech

فقدان التكلم

Lost check

شيك مصرفي ضائع

Low Back Pain

ألم في سافل الظهر

Low-income
Lump-sum death payment
Lung
Luxury items

ذو دخل منخفض
دفعة مال واحدة في حالة وفاة
رئة
أغرا ض الترف،أو أغرا ض الرفاهية

M
Mag Media
Magnetic media reporting
)Magnetic Resonance Imaging (MRI

تحقيق صحفي مغنطيسي
تصوير صدى مغنطيسي

Magnetic tape

شريط مغنطيسي

Maiden name

إسم العائلة قبل الزواج

Mailbox

صندوق البريد

Mailing address

عنوان لإرسال البريد

Mailing list

سجل لإرسال البريد

Maintain records
)Maintenance (of a household
Maintenance dialysis
Major joints
السابقة

الصحافة المغنطيسية

حافظ على السجلات
إعالة ,صيانة ,حفظ ,محافظة على
حفظ دياليز الميز الغشائي
مفاصل أساسية في الجسم
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

M
أعمل دفعة
تأكد

Make sure

 حقود, ورم خبيث, ضار,خبيث

Malignant

سوء التغذية
 أو مساعدة طبية لكبار السن،إدارة برنامج العناية
 تدبير,إدارة
مدير المزرعة

Malnutrition
Managed Care Plan (Medicare)
Management
Manager of farm

 قتل غير متعمد,قتل

Manslaughter

الوضع الزوجي

Marital status

تحديد عملي عنيف
قيمة السوق
زواج إلى نسيب بالدم
واقع هام
مشاركة هامة
مبلغ حد أقصى
انخفاض حد أقصى
 أيار,مايو
أيار هو شهر الأميركيين الشيخوخة
مساعدة طبية للفقراء
وسيلة توافق على مساعدة طبية للفقراء لمدة طويلة

Marked and severe functional limitation
Market value
Marriage to a blood relative
Material fact
Material participation
Maximum amount
Maximum reduction
may
May is Older Americans Month
Medicaid
Medicaid approved long term facility

أدوات طبية

Medical appliances

شهادة طبية

Medical certificate

مستشار طبي

Medical Consultant

تغطية طبية

Medical coverage

تجهيزات طبية
تحسن طبي

Medical equipment
Medical improvement

أراء طبي

Medical opinion

أسباب طبية

Medical reasons

مصادر طبية

Medical sources

فحوصات طبية
عودة إلى أعلى
الصفحة

Make payment

التالية

Medical tests
السابقة

M
Medically determinable
)Medicare (health insurance
Medicare approved drug discount cards

مساعدة طبية لكبار السن (مديكير)
بطاقة لخصم دواء موافق عليها من مديكير

Medicare Catastrophic Coverage

تغطية فاجعة لمديكير

Medicare Prescription Drug Plan

مشروع وصفة طبية لمديكير

Medicare Prescription Drug Program

برنامج وصفة طبية لمديكير

Medicare Secondary Payer
Meet
Meet a test

دافع ثانوي لمديكير
لقاء رياضي ,مكان اْجتماع ,إجتماع ,المجتمعون في
إجتماع
وفى بمطالب الفحص

Meet requirements

وفى بالمطالبات

Mental impairment

تدهور عقلي

Mental incompetence
Mental retardation
Midwife
Military discharge
Military discharge papers

عجز عقلي
تخلف عقلي
القابلة المولدة ,الداية ,قابِت
صرف من الخدمة
أوراق لصرف الخدمة

Military service

خدمة عسكرية

Minimum wage

حد أدنى للأجر

Minister
Minor
Missing person
Misunderstanding
Misuse
Misuse of benefits
Mobile home
Modified formula
Money
Money order
Month of election
السابقة

محدود طب َيا

وزير ,كاهن ,قس ,وزير مفوض
ثانوي ,قاصر ,غير هام ,غير خطير
شخص مفقود
سوء الفهم ,فهم خاطئ ,سوء تفاهم
سوء استعمال ,استعمال خاطئ
سوء استعمال الفوائد
منزل متنقل
صيغة معدلة
عملة ,مال نقود ,سيولة ,فلوس
طلب مال
شهر الانتخاب
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

M
Monthly benefit
Monthly earnings test
Monthly premium
Moratorium
Mortgage

فوائد شهرية
فحص الكسب الشهري
قسط تأمين شهري
الموراتوريوم قرار رسمي بتأجيل دفع الديون ,تعليق أو
توقيف النشاط
رهن ,صك الرهن ,رهن عقاري

)Mortgage (to

رهن

Mother-in-law

حماة

Mothers/fathers and parents
Motor vehicles
Mouth
Multi Language Gateway
Multicolor
Multiple SSN
)Murmur (heart

أمهات /أباء والوالدين
محرك واسطات النقل
فم
مدخل اللغات المتعددة
متعدد الألوان
تعدد أرقام الضمان الاجتماعي
دمدمة في القلب

Mute

أخرس ,أبكم ,صامت ,خفوت

Myth

أسطورة ,خرافة

N
Nail
Name
National Archives

اسم
أرشيف وطني

National Performance Review

إعادة نظر إنجاز وطني

National Press Conference

مؤتمر صحفي وطني

Naturalization Certificate

شهادة تجنس

Neck

رقبة ,عنق

Need

فقر ,ضيق ,شدة ,حاجة ,عوز ,فاقة

Net earnings
Net earnings from self-employment
Net farm income
Net income from self-employment
السابقة

ظفر ,مسمار

أرباح صافية
أرباح صافية من العمل الحر
دخل مزرعة صافي
دخل صافي من العمل الحر
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

N
Net loss

خسارة صافية

Net profit

ربح صافي

Network

شركة إذاعة و تلفزيون ,شبكة محطة إذاعة ,شبكة

Nevertheless
Newsletter
Newspaper record
Nominal value
Non-citizens

ومع ذلك ,لكن ,بينما ,غير أن ,وبالرغم من ذلك ,مع ذلك
رسالة إخبارية
سجل الرسالة الإخبارية
قيمة تقريبية
غير مواطن

Non-covered work

عمل غير مغطى

Non-profit organization

هيئة غير مربحة

Non-receipt
Non-renewable
)Non-replacement charge (blood
Nonwork day
Nose
Notice
Notice of new mailing address

غير مستلم
غير قابل للتجديد
دم غير بديل
يوم غير خاص بالعمل
أنف
إشعار ,بيان ,إنذار
بيان عنوان بريد جديد

Notice of Non-Coverage

بيان غير تغطية

Notice of Planned Action

بيان عمل مخطط

Notify
Number holder
Nurse
Nursing care
Nursing home
Nursing Home Compare

بل ,شعر ,علم ,أنذر ,أبلغ ,حزر
صاحب الرقم
المربية ,ممرضة ,حاضنة
رعاية التمريض
مسكن التمريض
مقارنة مسكن التمريض

O
Obtain
)Office of Management and Budget (OMB
Officers
)Officers (corporation
السابقة

فاز ,كسب ,حصل ,أحرز ,حقق ,تحصل
مكتب الإدارة والميزانية
ضباط ,شرطيين ,موظفين
مأمور
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

O
Offset
Offspring
Often
OHA-Office of hearings and Appeals
OIG-Office of Inspector General
OIO-Office of International Operations
Old age
Oldest
One stop

طباعة أوفس ,عوض ,فسيلة من نبات ,التواء في أنبوب,
التواء ,الموازن ,انتقال الحبر غير الجاف ,تغير مفاجئ في
أبعاد شئ ما
سلة ,نتاج ,نتيجة
ذرية ,نسلِ ,
أحيانا كثيرة ,كثيرا ما ,غالبا
مكتب الجلسات والاستئناف
مكتب المفتش
مكتب
الشيخوخة ,شيخوخة ,عمر الشيخوخة
الأكبر غي السن
موقف واحد

One-half support

نصف مساعدة

Ongoing benefits

فوائد مستمرة

Online

خط اتصال على الكومبيوتر

Onset of disability

بداية الإعاقة

Optional method

منهج إختياري

Optional State Supplement
Origin

ملحق من الولاية إختياري
محتد ,أصل ,مصدر ,جذر ,أرومة ,منشأ ,منبت ,اّصل

Originator

الخق ,المنشئ
مبادر ,مبدع ,مسبب ,المبتدئ ,المبدعِ ,

Outpatient

المريض الخارجي

Outpatient physical therapy services
Outside the U.S.
Overpayment

خدمات معالجة بدنية للمريض الخارجي
خارج الولايات المتحدة
زيادة اّجر ,أجرة إضافية ،دفع مال زائد

Overpayment recovery

استرداد الأجرة الإضافية

Overpayment refund

تسديد الأجرة الإضافية

P
Pacemaker
Package of Benefits
Packed red blood cells

السابقة

القدوة ,محدد الخطوة ,زعيم ,قائد ,منبه قلبي
رزمة الفوائد
خليات دم احمر مزدحمة

Paid

مدفوع ,مستحق الدفع ,مؤمن للدفع

Pain

الم ,ألم ,جهد ,عناء ,حزن ,أسى ,وجع ,عقوبة
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

P
Palm of hand
Palpitations
Pamphlet
Paper Work Reduction Act
Paralysis

خفقان ,وجيب القلب
منشور ,كراسة ,كتيب
قانون تخفيض العمل على الورق
شلل ,عجز ,كسح ,ركود ,هزار ,تعطل ,فالج

Parolee

الشخص ذا سراح مشروط

Part time

عمل بالمشاهرة ،عمل جزئي

Part time nursing care
Partial adjudication
Participating
Participating hospital
Parties
Partnership
Passport
Pasture
Paternity
Pathology
Patient

عمل عناية تمريض جزئي
إصدار حكم جزئي
مشترك ,متعاون ,مسهم
مستشفى متعاونة
احزاب
مشاركة ,شراكة ,إشتراك
جواز سفر ,إجازة مرور
مرج ,عشب ,مرعى ,ترعى الماشية ,طعام الحيوان ,رعى
الماشية
أبوة ,أصل
الباثولوجي ,علم أمراض
المريض ,الزبون

Pay Back

رجع دينا ,رد الدين ,سدد الدين ,رد ,دفع مؤخر

Pay stub

أرومة الشيك

Payable

واجب دفعهِ ,زم الدفع

Payee
Payment
Payments in kind
Payroll
Peer Review Organization
Pelvic Examination
Penalty
Penalty deductions
السابقة

راحة اليد ,كف

المدفوع له ,المستفيد
دفع ,دفعة ,جزاء ,دفع مال ,مكافأة ,تسديد الديون
دفع غير مال
جدول الرواتب
نقابة إعادة نظر شريفة
فحص حوض المرأة
عقاب ,قصاص ,جزاء ,غرامة ,عقوبة
حسمات عقاب
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

P
Pension
Pension plan
Percentage
Perform

برنامج تقاعد
نسبة مئوية ,حصة ,ربح ,نسبة من أرباح
نفذ ,أدى ,نجز ,مارس

Period of benefits

فترة الفوائد

Period of disability

فترة الإعاقة

Periodic accounting
Permanent kidney failure
Personal Earnings and Benefit
)Estimate Statement (PEBES

حسابات دورية
فشل كلوي دائم
تقرير الأرباح الخصوصية وتقدير الفائدة

Personal effects

ممتلكات شخصية

Personal expenses

مصاريف شخصية

Personal grooming

تبرج شخصي

Personal interview

مقابلة شخصية

Pharmaceutical

صيدلي ,الدوائية

Pharmacist
Phlebitis
Physical or mental impairment
Physical therapy
Physical therapy and independent practice

صيدلي ,أـو صيدلية
التهاب العرق
ضعف جسدي أو عقلاني
معالجة جسمانية
معالجة جسمانية و ممارسة مستقلة

Physician

حكيم ،طبيب

Piece rate

قيمة قطعة

Piece rate basis
Piece work
Play
Please notify us

السابقة

راتب تقاعد ,منحة حكومية ,تقاعد ,نفقة ,معاش

أساس قيمة قطعة
عمل قطعة
تمثيلية ,تمثيل ,لعبة ,مسرحية ,مسابقة ,طريقة اللعب,
تسلية
الرجاء إبلاغنا

Pneumonia

إلتهاب رئوي

Podiatrist

مطبب أرجل

)Policy (insurance

بوليصة تامين

Policy number

رقم البوليصة
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

P
Pooled income

سكان ,آهل بالسكان ,عدد السكان ,قطاع من السكان

Population

سكان ,آهل بالسكان ,عدد السكان ,قطاع من السكان

Postage free
Posters
Posthumous
Power of attorney
Precedent
Preferential
Pregnancy

الملصقات ,إعنات ,ملصقات إعنات
مولود بعد الموت ,مولود بعد وفاة أبيه ,كتاب منشور بعد
وفاة مؤلفه ,بعد الوفاة
وكالة دورية ,تفويض ,توكيل عام
سابقة ,سابق الزمان ,متقدم
تمييزي ,تفضيلي
حمل ,مرحلة الحمل ,الحمل ,حبل ,فترة الحمل

Pregnant

حامل ,حبلي ,ولود ,حافل بالمعاني ,مثقل ب ,خصب,
مفعم ب

Premiums

مكافئة ,قسط تأمين ,فرق قيمة ,جائزة

Pre-retirement
Prescribe
Prescription
Prescription drug benefit
Prescription drugs
Presumption
Presumptive Disability
Priest
Primary
)Primary Insurance Amount (PIA
)Print (noun
)Print (to

قبل التقاعد
وصف
وصفة طبية
فائدة وصف المخدرات
وصف المخدرات
افتراض ،قرينة ,تخمين
عجز افتراضي
كاهن ,قسيس ,قس
ابتدائي ,أولي ,أساسي ,رئيسي ,سطحي
مبلغ تأمين رئيسي
طباعة ,نسخة ,بصمة ,طبعة ,نشرة مطبوعة ,أحرف
مطبوعة
طبع ,كتب بحروف مطبعة ,تبرج ,عمل في الطباعة ,أخذ
البصمات ,بصم ,نشر ,رسخ

Printer

عامل طباعة ,آلة طابعة ,طباع ,طابع

Priority

أسبقية ,أفضلية ,معاملة تمييزية ,أولية , ,تقدم ,فضل,

Privacy Act
Private insurance
Private insurer
السابقة

بدون طوابع بريد

قانون الخصوصية
تأمين خصوصي
المؤمن عليه خصوصي
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

P
Private medical counselor
)Process (to
Production
Profit
Program Manager
)Program Service Center (PSC

عامل ,عالج ,سير في موكب أو نحوه ,شارك في موكب,
حمض صورة
نتاج ,ا نتاج ,إخراج
الفائدة ,ثمرة ,كسب ,ربح ,مكسب ,نفع ,فائدة ,عائدة,
الفرق بين سعر الشراء و سعر البيع
مدير برنامج
مركز خدمات البرنامج

Progressive illness

مرض تقدمي

Promissory note

نوتة كمبيالة

Proof
Proof of age, identity, citizenship
or legal residence status
Property

برهان ,دليل ,بينة
دليل للعمر ،هوية ،مواطنيه ،وضع سكني قانوني
خصلة ,ملك ,ملكية ,ملكية عقارية ,ممتلكات ,عقارات,
ملكية خاصة ,ميزة

Property tax

ضريبة عقارية

Property valuation

تقييم عقاري

Prorate
Prospective payment
Prostate Cancer
)Provide (to
Provide services
Provide treatment for drug addicts and alcoholics
Provider of physical and speech pathology
Provider of services
Provision of law
)PSC (Program Service Center
Psychiatrist
Public assistance payments

السابقة

مستشار طبي خصوصي

وزع بالنسب ،نسبي
دفعة محتملة
سرطان البروستات
زود ,جهز ,مد ,احتاط ,تزود ,وضع شروط ,اشترط ,نص على,
تأهب
تقديم خدمات
تقديم معالجة للمدمنين المخدرات ومدنين الكحول
معيل للباثولوجي الجسدي والخطابي
معيل خدمات
نصوص القانون
مركز خدمات البرنامج
طبيب نفساني ,طبيب أمراض العقلية
دفعات للمساعدة العامة

public disability

شلل عام

Public law

قانون عام
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

P
مكتب عام

Public office

سجل عام

Public record

مرض السل
اضغط على زر هاتف
زواج وهمي

Pulmonary tuberculosis
Push-button telephone
Putative marriage

Q
المستفيد الكفوء لمديكير
شخص قدير
ارباع التغطية
 استفهم, ناقش, استجوب, شكك, شك,سأل
دفع مشكوك فيه
تقاعد مشكوك فيه

Qualified Medicare Beneficiary (QMB)
Qualified person
Quarters of coverage
Question (to)
Questionable pay
Questionable retirement

R
 ربان, الحبر,الربان

Rabbi

معالجة بالأشعة

Radiation Therapy

طب إشعاعي
توظيف لسكة الحديد
صناعة سكة الحديد
تقاعد من سكة الحديد
لجنة التقاعد من سكة الحديد

Radiology
Railroad employment
Railroad industry
Railroad retirement
Railroad Retirement Board

ربى

Raise (children)

رعى

Raise (crops)

 أراضي، ممتلكات,مقاطعة
بائع ممتلكات
رسومات معقولة

Real estate
Real estate salesman
Reasonable charges

وصولات

Receipts

 المرسل, موهوب له, المستقبل, المستلم,المستفيد
إليه

Recipient

إعادة الحساب
 إعادة البحث,إعادة النظر في
عودة إلى أعلى
الصفحة

التالية

Recomputation
Reconsideration
السابقة

R
Recontact
Record
Recorded
Recover or recoup
Recur
Red blood cells
Reduce
Reduced benefits

رقم قياسي ,سجل ,أسطوانة ,تقرير ,محضر
مقيد ,مسجل ,مدون ,محفوظ
استعاد العافية ,شفى ,عوض عن ,انتعش
تكرر ,عاد ثانية ,ظهر ثانية ,تواتر ,لجأ إلى ,عاود الذهن
خلية الدم الحمراء
قلص ,قلل ,نقص ,أضعف
فوائد مخفضة

Reentitlement

إعادة التخويل

Reentry permit

رخصة إعادة الدخول

Refer

أحال ,أشار ,تحدث إلى ,عزا ,حول ,حال للمعالجة ,رجع إلى,
استشار

Reform

إصح
ِ

Refugee

اللاجئ

Refund form

استمارة لإعادة مال

Regain

إسترد ,إستعاد ,عاد ,إقتنى ثانية ,لحق ,إستعاد قوات,
إستعاد الصحة

Regardless

مهما يكن ,من غير اعتبار للعوائق ِ ,ينظر للتكاليف

)Register (to

سجل ،تسجل ,قيد ,كتب

Regret
Regular services

أسف ,ندم ,لهفة
خدمات دائمة

Regulation

مرسوم ,نظم ,قواعد ,ضبط ,إحكام ,قانون ,نظام ,تنظيم

Reimburse

أعاد النفقات ,عوض

Reinstate
Related by marriage
Related to
Relationship

أعاد إلى مركز سابق ,رجع ,سكن مرة ثانية ,أقام ,رجع إلي
وظيفة
قريب يسبب الزواح
مترابط ,متعلق ,نسيب ,قريب من ,متصل ب ,مرتبط ب,
مروي ,مسرود ,ذو قرابة
إنتماء ,قرابة ,نسب ,صلة

)Relatives (or by marriage

ذوى القربى ,أسرة

)Release (information

إعطاء معلومات

)Release (medical
السابقة

إعادة الاتصال

منشور طبي
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

R
Relocate

رحل إلى مكان جديد ,أقام في مكان أخر ,حول ,نقل

Remand

وضع في الحبس اْحتياطي ,أطلق بالضمانة

Remark

تعليق ,انتباه

Remarriage
Remuneration

مكافأة ,تعويض

Renal Failure

فشل كلوي

Renal Transplant

إزدراع كلوي

Renewal commission
Rent
Rental income
Renter
Replace
Replacement rate
)Report (to
Report of work activity
Reporting events
Representative payee
Request for hearing
Request for reconsideration
Request not timely filed

لجنة تجديد
أجرة ,إيجار
دخل أجرة سكن
المؤجر ,المستأجر
أعاده إلي مكانه ,حل محل ,رجعه الي مكانه ,إستبدل
قيمة بديلة
أبلغ ,أعلن
أعلن عن نشاط العمل
إعلان أحداث
ممثل مدفوع له
طلب جلسة
طلب إعادة النظر
طلب غير مرسول في حينه

)Require (to

طلب ,فرض ,إستلزم ,قضى ,إحتاج ,تطلب

Requirement

ضرورة ,حاجة ,مطلب ,الشرط المطلوب

Reserve fund

صندوق إدخار

Residence

مسكن ,منزل ,بيت ,مقر ,مسكن سكن ,قصر ضيافة,
مجموعة مساكن ,دار ,سكن ,سكن جامعي ,إقامة جبرية

Resident status

وضع سكن شرعي

Residential care

عناية سكنية

Resources
Respite
Responsibility
السابقة

زواج مرة أخرى

موارد ,ثروات ,ثروة ,مصادر
مهلة ,إرجاء ,تأجيل ,فترة راحة
مسؤولية ,عول ,المسئولية
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

R
Rest home

منتجع ,مراح

Restitution

إرجاع ملك الى أصحابه ,تعويضات ,عودة إلى وضع سابق,
تعويض

Restricted countries

دول محدودة

Restricted function

عمل محدود

Resumption of payments

إعادة ,إستمرار الدفعات

Retarded

معوق خلقيا

)Retire (to

تقاعد

Retired
Retirement
Retirement insurance
Retirement Planner

متقاعد
تقاعد
تأمين تقاعد
تقاعد مخطط

Retroactive

ذو مفعول رجعي ,رجعي ,مسبقا ,سلفي

Retroactivity

ذو مفعول رجعي ,رجعي ,مسبقا ,سلفي

Revaluation of assets
Reversal
Review
Rib

إعادة تقييم الموجودات
تغير اْتجاه ,تقلبات ,قلب ,إن ِقب ,إنعكاس ,القلب ,إبطال
إعادة نظر
ضلع

Right to a hearing

حق لجلسة

Room and board

غرفة و مائدة

Root canal
Royalty
Rule
Ruling
Rural health clinics

قناة جذر
أسرة ملكية ,أتعاب أدبية ,ملكية ,ملكوت ,نبل ,حقوق
المؤلف ,حقوق الكاتب
قاعدة
قرار محكمة ,سيطرة ,قرار
مستوصف صحة ريفي

S
Salaried employment
Salary
Sale
Savings account
السابقة

عمل ذو راتب
راتب
مزاد علني ,اوكازيون ,طلب السوق ,بيع
حساب توفير ,حساب إدخار
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

S
Savings association
Scarce
)Schedule (for IRS purposes

نادر ,قليل ,شحيح
جدول

)Schedule (taxes

جدول ضريبة

)Schedule (time

جدول مواعيد

Schizophrenic
Scholarship
School attendance
Sciatic nerve
Scope
Seasonal
Second opinion
Secondary evidence

منفصم ,مصاب بإنفصام الشخصية
منحة دراسية
الدراسة ,مدة الدراسة
عصب وركي خاص بالورك
مجال ,مدى ,فرصة ,إمكانية ,جهاز رؤيا ,إطار ,مجهر ,منظار
اّفق
موسمي
وجهة نظر ثانية
دليل ثاني

Seizure

نوبة مرضية

Selection

ختيار ,إنتقاء

Self-dialysis
Self-employment

قام بدياليز الميز الغشائي ذاتيا
توظيف ذاتي

Self-employment earnings

أرباح من التوظيف الذاتي

Self-employment income

دخل من التوظيف الذاتي

Self-employment tax return
Semester
Senior Citizen
Separate check
Sequential
Service Corporation of Retired Executives
Service delivery

ضريبة من التوظيف الذاتي
فصل دراسي لنصف سنة ,نصف السنة
مواطن عجوز
شيك مصرفي متفرق
تسلسلي ,متعاقب ,متتابع ,مرتب بتتابع
شركة خدمة للمدراء المتقاعدين
تسليم خدمة

)Settlement (legal

مستعمرة ,مستوطنة ,تسديد ,إستيطان ,ترتيب ,إستقرار,
رسوخ ,إتفاق ,توطين ,تسوية ,هبة شرعية,

Severe condition

وضع قارس

Severity of impairment
السابقة

جمعية إدخار

خطورة الاعتلال
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

S
Share farmer
Share of
)Shares (stocks
Sheltered workshop
Shoulder

حصة
أسهم مالية
معمل مستور
كتف

Sick leave

إجازة مرضية

Sick pay

أجرة مرضية

Single

أعزب ,وحيد

Sister-in-law
)Site (computer
Skilled nurse
Skilled nursing
Skilled nursing facility

أخت الزوج أو الزوجة ,امرأة الأخ
مكان على الكومبيوتر
ممرضة ماهرة
تمريض ماهر
وسيلة تمريض ماهر

Skin

جلد ,بشرة ,قشرة

Small Business Administration

إدارة تجارة صغيرة

Social Security Act
Social Security Administration

قانون الضمان الاجتماعي
إدارة الضمان الاجتماعي

Social Security contribution

ضريبة الضمان الاجتماعي

Social Security office

مكتب الضمان الاجتماعي

)Social Security record Software (ANYPIA

سجل برنامج العقل اْلكتروني للضمان الاجتماعي

Social Security Statement

تقرير الضمان الاجتماعي

Son-in-law

صهر نسيب ,نسيب صهر

Source
)Special Veteran’s Benefits (SVB
)Specified Low Income Medicare Beneficiary (SLMB
Speech therapy
)Spell (to
Spinal column
Spleen

السابقة

حصة مزارع

سبب ,مصدر ,منبع ,أصل ,منشأ
فوائد خاصة بالمحارب القديم
مستفيد مديكير ذو دخل منخفض مخصص
مداواة الخطاب
تهجى
عمود فقري ,السلسلة الفقرية
الطحال ,النكد ,كآبة ,سأم ,كأبة ,سوداء ,غضب

التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

S
Splint
Sponsor

كفل

Spouse

الزوج ,الزوجة

State
State Agency
State Attorney General
State Social Security Administration
State supplement
Statement
Statement of earnings
State-of-the-art
Status of
Statute of Limitations
Steady worker
Stepdaughter
Stepfather
Stepgrandchildren
Stepson
Stocks
Stomach

دولة ،ولاية
مكتب الولاية
النائب العام للولاية
ولاية إدارة الضمان الاجتماعي
إضافة من الولاية
تقرير ,تصريح
كشف الحساب
أحسن تكنولوجيا
وضع شرعي ,وضع قانوني
قانون تحديد
عامل ثابت
بنت الزوج أو الزوجة
زوج أم
أولاد أحفاد الزوج
ابن الزوج أو الزوجة ,ربيب
أسهم ,مخازن
معدة ,بطن

Stop

موقف ,توقف

Stop benefits

إيقاف الفوائد

Stroke
Subpoena
Subsequent claim
Subsidy
Substantial earning
)Substantial gainful activity (SGA
Substantial services
السابقة

شريحة خشبية للتجبير ,جبيرة ,صفيحة معدنية ,التزيد
تضخم عظمي ,شظية

السكتة الدماغية
دعوة للمحكمة ,مذكرة إحضار للمحكمة
مطالبة تابعة
مساعدة ,دعم حكومي ,إعانة مالية
أرباح مهمة
نشاط مهم ومربح
خدمات مهمة
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

S
Subversive activities
)Suit (legal

نشاطات مدمرة
دعوي

)Supplemental Security Income (SSI

دخل ضمان إضافي

)Supplementary Medical Insurance (SMI

تأمين طبي إضافي

Supplier

مزود ,ممون ,المزود

)Supplies (medical

معدات ,تجهيزات

Supply

معدات ,تجهيزات

)Supply (to
)Support (personal
Surgeon
Surgical dressings
Surname
Surplus
Surviving divorced wife
Surviving spouse
Survivor
Survivor’s claim
Suspend
suspensión
Swelling

زود ,غذى ,تمون ,تزود ,سد حاجة ,أشبع رغبة ,عين
مساعدة ,دعامة
طبيب جراح ,الجراح
ضمادة جراحية
اسم العائلة ,كنية ,لقب
فائض
الزوج المطلق المتبقي على الحياة
الزوج المتبقي على الحياة
المتبقي على الحياة
مطالبة المتبقي على الحياة
قطع ,أرجأ تنفيذ حكم ,علق ,أوقف عن العمل ,أجل
إيقاف
ورم ,تورم

T
Tax assessment

تخمين الضريبة

Tax base

أساس الضريبة

Tax liability

السابقة

مسؤولية الضريبة

Tax payer

دافع الضريبة

Tax rate

رسم الضريبة

Tax refund

إعادة مال من الضريبة

Tax relief

تخفيض من الضريبة

Tax return

رجعة ضريبة

التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

T
سنة ضريبة

Tax year

خاضع للضريبة

Taxable

فرض الضرائب

Taxation

ضرائب

Taxes

أسنان

Teeth

هاتف دوراني
هاتف

Telephone (Touchtone)

متابعة هاتفية

Telephone follow up

مقابلة هاتفية

Telephone interview

مؤقت
مساعدة مؤقتة للعائلات المحتاجة
فوائد مؤقتة
 النزيل, الساكن,المستأجر
مرض منهي

Temporary
Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
Temporary benefits
Tenant
Terminally ill

أنهى

Terminate

إنهاء

Termination

بيان إنهاء
سرقة
 معالجة,مداواة
فخذ
شخص ثالث
مسؤولية شخص ثالث
تهديد
 بداية,عتبة
حلق
 في, من البداية حتي النهاية, حتى النهاية, ِخل,من ِخل
كل مكان
بطاقة

عودة إلى أعلى
الصفحة

Telephone (rotary)

Termination notice
Theft
Therapy
Thigh
Third party
Third party liability
Threat
Threshold
Throat
Through
Ticket

بطاقة تأجير

Ticket to Hire

بطاقة عمل

Ticket to Work

التالية

السابقة

T
Ticket to Work and Self-Sufficiency Program
Timely
Tip
To your knowledge
Toes
Tolerance rule
Toll free
)Tone (phone
Tongue

في حينه ,مناسب
نصيحة
لمعرفةك
أصابع
قاعدة التسامح
رقم تلفون مجاني
رنين
لسان

Tooth decay

فساد في السن

Total income

دخل كامل

Town
Trade or business
Trade union
Training

مدينة ,بلدة ,حاضرة
تبادل تجاري ,مهنة ,حرفة ,تجارة ,تجارة وأعمال ,متاجرة,
أهل مهنة
نقابة مهنية ,نقابة عمال
فترة تدريبية ,تدريب ,تدرب ,توجيه ,تمرين ,ترويض

)Transfer (noun

نقل ،تحويل

)Transfer (verb

أعار ,نقل ,غير

Transfer of business

 ,تغير في العمل

Translator

المترجم ,الترجمان

Transplant

مزدرع ,شىء مزدرع

Travel expenses

منصرفات السفر

Treating physician

الطبيب المعالج

Trial work period

فترة تجربة العمل

Trimester
Truck
Trucker
trust
Trust fund
Trustees
السابقة

بطاقة عمل و برنامج اكتفاء ذاتي

الفصل من السنة ثِلاثة شهور
شاحنة
سائق شاحنة
إتفاق منتجين ,ثقة ,إئتمان ,إتحاد إحتكاري ,وديعة ,التزام,
أمل ,واجب ,مسؤولية ,تكليف ,إدارة
رأسمال ,اعتماد مالي
القيميين على
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

T
Tuberculosis

مرض السل

Tuition

دروس ,محاضرات

Tumor

ورم ,ورم خبيث

U
U.S. Department of Health and Human Services
U.S. Department of Labor
Ulcer
Unauthorized
Uncle by marriage

إدارة الصحة والإنسانية الأمريكية
إدارة العمل الأمريكية
قرحة
غير مسموح
عم عن طريق الزواج

Uncollectable

غير ملموم

Undeliverable

غير مرسل

Undeniable

ينكر ِ ,ريب فيه ِ ,يجحد

Under age

تحت السن

Under oath

تحت حلف

Undersigned

الموقع أدناه

Unearned income

دخل غير مكسوب

Unemployment

البطالة ,العطالة

Unemployment compensation

تعويضات البطالة

Uninsured
Union
Union Dues
United Nations
Unposted earnings
Unsuccessful Work Attempt
Update
Up-to-date
Utilities

غير مضمون
اِتحاد ,إتحاد ,توحيد ,نقابة عمال ,شمل إتحاد ,رمز اْتحاد,
زواج ,وصيلة
استحقاقات النقابة
أمم المتحدة
مال مكتسب غير موضوع
محاولة عمل فاشلة
جعله عصريا يطلع ,عصر ,واكب العصر
حديث جديد ,عصري ,جديد
خدمات

V
Vacation pay
السابقة

معاش عطلة
التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

V
Vaccination
Valid
Validity
Value
Varicose Veins
)Vary (to
Vegetable
Vein
Verbatim
Verdict
Verification
Veteran’s Administration

تلقيح
مضبوط ,ساري المفعول ,قانوني ,صالح ,شرعي ,صحيح,
فعال
شرعية ,سريان مفعول ,صدق ,صحة
قيمة
توسع أوردة
نوع ,تغير ,تنوع ,إختلف ,تفاوت
نبات من الخضر ,نبات أخضر
عرق
حرفي
حكم ,قرار محكمة ,رأي
تأكيد الحقيقة ,تحقيق ,تثبيت
إدارة المحارب القديم

Vineyard

كرم

Violation

مخالفة

Vital statistics
Vocal cord

علم إحصاءات
وتر صوتي

Vocational evaluation

تقدير مهني

Vocational rehabilitation

إصح مهني
ِ

)Void (to
Voluntary
Vow of poverty

ألغى
اختياري
أخذ على نفسه عهد الحاجة

W
W-2 Form (Wage and Tax Statement
Wage
Wage earner
Wage statement
Waist
Waiting period

السابقة

كشف الضريبة
أجرة ,عاقبة
الكاسب ,أجير
كشف حساب الأجرة
كشح خاصرة
مدة الانتظار

التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

W
Waiver
Waiver of right to appear

تنازل عن حق الظهور

Welfare Department

دائرة الشؤون الاجتماعية

Welfare Reform

إصح الشؤون الاجتماعية
ِ

Wheelchair
Whereabouts unknown
Wholesale
)Widow (Widower
Widows disability benefits
Wife
Wife’s benefits
Will
Willing

كرسي للمقعدين
مكان وجود مجهول
جملي ,بالجملة
أرملة
فوائد الأرملة للإعاقة
الزوجة
فوائد الزوجة
وصية ,رغبة ,إرادة ,شهوة ,ميل ,تصميم
راغب ,مستعد ,إرادي ,طوعي

Windfall benefits

فوائد الكسب المفاجئ

Windfall elimination provision

شرط الكسب المفاجئ

Withdraw

سحب ,تراجع ,إنسحب ,إسترد

Withhold

أمسك ,إمتنع عن

Without fault
Witness
Work
Work activity
Work Incentives
Work outside the U.S.
Workmen’s compensation
Workmen’s compensation offset
Worksheet
Wrist
Written evidence

السابقة

تخل ,تنازل ,وثيقة تنازل

دون ذنب
شاهد ,شهادة ,الشاهد ,شهد ,دلى بشهادته
عمل ,شغل ,مهمة ,مهنة
حركة عمل
مكافآت عمل
عمل خارج الولايات الاميريكية
تعويضات للعمال
عوض تعويضات للعمال
ورقة عمل
معصم ,رسغ ,معصم السترة
برهان كتابي ,أو دليل كتابي

التالية

عودة إلى أعلى
الصفحة

X
Xenophobia
x-rays

خوف من الغرباء
أشعات

Y
Year

سنة

Younger

أصغر

Your request
Yourself

مطلبك ,سؤالك ,طلبك ,عريضتك ,التماسك
نفسك

Z
Zip code

السابقة

رقم منطقة بريدية ,رقم المنطقة

عودة إلى أعلى
الصفحة

