
Refrigerator (also called fridge) 

The bottom is the 
freezer.  Food you 
put in here will 
be frozen.  Most 
things will stay 
good for 3-6 
months in the 
freezer. 

 الجزء السفلي من الثالجة 

سيتم تجميد [ . الفريزر]

المواد الغذائية التي وضعت 

معظم األشياء ستبقى . هنا

أشهر في  6-3جيدة لمدة 

 الثالجة 

(الثالجة )  



Fridge 
The top part is the fridge.  Food 
will stay cold here but should 
not freeze. 
 
The bottom 2 drawers in the 
fridge are called crispers and 
are specially designed to keep 
vegetables fresh a bit longer 

.  الجزء العلوي هو الثالجة 

الغذاء سوف  يبقى بارد هنا 

.ولكن ال ينبغي أن يتجمد   

 

ويطلق على الجزء السفلي من 

 2الثالجة  الذي يحتوي علي 

crispersمن األدراج  ، وهي  

مصممة خصيصا للحفاظ على 

الخضروات طازجة لفترة أطول 

 قليال



Microwave 

 The microwave can be used for cooking but is mainly used for reheating 
foods 

 Do not put metal in the microwave 
 Do not turn the microwave on without something in it as it may damage 

the machine 
 You can heat up liquids in the microwave but it is not recommended to 

try to boil liquids in it, as the liquid may explode when touched 
 For most reheating, you can type in the time (for example 4 + 0 for 40 

seconds) or hit the Quick Min button for 60 seconds 
 Then press Start 

 

Push to 
open 

 الميكروويف



Push to 
open 

 الميكروويف
 

 الميكروويف يمكن أن يستخدم ألغراض الطهي ولكنها تستخدم أساسا إلعادة تسخين األطعمة

 ال تضع المعدن في الميكروويف وإال سينفجر

 ال تستخدم الميكروويف من دون شيء في داخله ألنه قد يؤدي إلى تلف الجهاز

يمكنك تسخين السوائل في الميكروويف ولكن ال ينصح بذلك في محاولة لغلي السوائل فيه ، 

 حيث أن السوائل قد تنفجر عند لمسها

يعمل الجهاز  0ثم  4على سبيل المثال بالضغط ) بالنسبة لعملية التشغيل، يمكنك إختيارالوقت 

ثانية 60أو الضغط على زر خيارات الحد األدنى وهو يمثل ( ثانية  40  

.ثم اضغط ابدأ  



 The coffee maker is called a Keurig 
 It requires a coffee pod to be inserted for a cup of coffee 
 It makes one cup of coffee at a time 
 There are many choices in brand and flavour of coffee pods 
 For coffee, turn on the coffee maker.  This heats the water 
 Lift the handle and place a pod in the centre 
 Push the handle down 
 The lights for the small, medium and large cups will flash 
 Choose the amount of coffee you wish by pushing the button 
 When done, lift the handle and throw out the used coffee pod 
 



 جهاز عمل القهوة
إضافة المزيد من الماء عندما يكون الضوء 

 وامض

 

إختيار كوب صغير ، 

متوسط أو كبير من 

 القهوة

إيقاف/زر التشغيل  
 خزان المياة

 المقبض

 يسمى صانع القهوة كيوريج

 

فإنه يتطلب تلقيمة القهوة التي سيتم وضعها داخل الجهاز الحقا لتناول فنجان من القهوة، 

 وهو يصنع كوب واحد من القهوة في المرة الواحدة

 

 هناك العديد من الخيارات التجارية لتلقيمة القهوة و كذالك العديد من النكهات

.إضغط زر التشغيل فيبداء الجهاز في تسخن المياه  

 

 إرفع المقبض وضع جراب في مكان التلقيمه ثم إدفع المقبض لألسفل

وعندما تري أضواء األكواب صغيرة ومتوسطة و كبيرة تومض ،اختيار كمية القهوة التي 

.ترغب فيها بالضغط على أحد االزار الثالثة  

 عندما تنتهي من ذلك ، إرفع المقبض و تخلص من جراب القهوة المستخدمة



Stove 

Oven الفرن                    

Stove الموقد                        

                أزرار التحكم
Control buttons  

(الموقد)  



Stove الموقد   
 

The 4 dials (2 on 
each end) control 
the stove top. 
 
The picture shows 
you which one of the 
4 elements will heat 
up 
 
Min is low 
temperature and 
Max is high 
temperature 

Turns on 
light in 
oven 

Turns on 
light on 
stove top 

زر إشعال الضوء 

 علي الموقد
زر إشعال الضوء 

 في الفرن

 ٢أربع أزرار للتحكم 

 علي كل ركن

 

 ٣الصورة تظهر لك أن 

من العيون االربع قد 

 بدأت التسخين

 

هذا الوضع هو أقل 

 درجة حرارة 

و هذا الوضع هو أقصي 

 درجة حرارة 
 



Oven الفرن       

The oven dial is in the middle 

 زر تشغيل الفرن يوجد في وسط لوحة التحكم

Fan, located above the stove 

 المروحه توجد في أعلي الموقد

Turns on the fan.  Left for 
high, right for low 

 

تشغيل المروحه اليمين للسرعه 

 االعلي و اليسار للسرعه االقل

Turns on a light 
  تشغيل الضوء



Using the washing machine and dryer 
إستخدام المغسلة و المنشف أو المجفف   

Dryer المنشف      

Washing  المغسلة 
machine, also 
called the washer 

These can be found in 
the bathroom on the 
main floor 

 
هذه يمكن العثور عليها 

 في الحمام على

 الطابق الرئيسي



Clothing Labels for washing 

 المصقات علي المالبس للغسل
 Some clothes can be ruined in the washer or 

dryer. 
 Look at the label on your clothing to see if it 

should be machine washed or hand washed 
 Some have symbols like this and some have 

writing 
 If the particular picture is green, go ahead and 

wash or dry 
 If the picture is yellow, be careful 
 If the picture is red, do not wash or dry it in the 

machine  
 If you have a lot of clothes, sort them into hot 

(whites) or cold (colours).  If not, the general 
rule is to use cold water in the wash 

For example – علي سبيل المثال 
Do not put in washer ال تغسل   
Do not bleach ال تستخدم المبيض    

Do not put in dryer ال تجفف    
Can be ironed ال تكوي   

 علي الترتيب من اليسار

.بعض المالبس ال يمكن  غسلها في الغسالة الكهربائية أو المجفف   

أنظرعلى الملصق على المالبس الخاصة بك لمعرفة ما اذا كان يمكن غسلها في 

.الغسالة من عدمة  

 البعض يحمل رموز مثل هذه ، والبعض اآلخر الكتابة

.إذا كانت الصورة خضراء هذا يعني المضي قدما في الغسل أو التجفيف   

إذا كانت الصورة الصفراء ، وتوخي الحذرإذا كانت الصورة الحمراء ، ال 

 يغسل أو يجفف في الجهاز

أو باردة ( األبيض ) إذا كان لديك الكثير من المالبس ، فرزها في غسيل ساخن 

إن لم يكن ، فإن القاعدة العامة هي استخدام الماء البارد في الغسيل( . األلوان )  



Using the washing machine and dryer 

 Lift up the washer lid 
 Add your clothes 
 Do not over stuff the washer as the clothes will not get clean 
 Pour a capful of detergent over the top of the clothes 
 Close the lid 

 

 استخدام الغسالة و المجفف

 ارفع غطاء الغسالة

 أضف مالبسك

ال تكثر من االشياء و إال لن تنظف 

 الغسالة المالبس كما ينبغي

صب فنجانا من المنظفات فوق الجزء 

 العلوي من المالبس

 أغالق الغطاء



Using the washing machine 

 استخدام الغسالة 

1.    Set the temperature for the wash and rinse cycle (usually Cold Cold) 
2.Choose the amount of water you want, depending on the size of your load of clothes 
3.Push the dial in and turn it to the type of wash you want to do.  Usually it will be on the 
15 on regular.  Pull out the dial to start the wash 

 

1. 2. 3. 

عادة البارد )أضبط درجة الحرارة لدورة الغسل و الشطف  cold) 

 اختيار كمية المياه التي تريد ، وهذا يتوقف على حجم تحميل المالبس

في الغسيل  15وعادة ما سوف يكون على رقم . إدفع الزر للداخل ودور العجله إلى نوع الغسل الذي تريد القيام به 

ثم إسحب الزر للخارج لبدء الغسيل. العادي  



Using the dryer 

• Put the clothes you wish to dry into the dryer 
• Add a fabric softener sheet in with the clothes (If you do not do this, the clothes will be 

full of static) 
1.   Choose the drying temperature (usually Regular) 
2. Turn the dial to the length of time you wish the dryer to go (30 minutes for a light load) 
• Turn the dial to ON to start the dryer 
• If you wish to stop the dryer for any reason, just open the door 

1. 2. 



1. 2. 

 تشغيل المجفف

 ضع المالبس التي ترغب في تجفيفها في المجفف

إذا كنت ال تفعل هذا ، فإن المالبس تكون )أضاف ورقة المنقي أو المرقق مع المالبس 

(حامله لشحنات ساكنة   

(عادة منتظم )اختيار درجة حرارة التجفيف   

(دقيقة للتجفيف الخفيف  30) أدر العجله  لتطويل الفترة الزمنية التي ترغب   

ONأدر العجله إلى  لبدء المجفف   

 إذا كنت ترغب في وقف المجفف ألي سبب من األسباب ، مجرد إفتح الباب



Clothing rack 

 رف المالبس

You have a small 
clothing rack at the top 
of the dryer for hanging 
wet clothes that you do 
not wish to dry if you 
want.  Just pull it out 
when needed 

لديك خزانة مالبس صغيرة في 

الجزء العلوي من المجفف لتعليق 

المالبس الرطبة التي ال ترغب 

فقط تخلعها عند . لتجف إذا كنت تريد

 الحاجة


