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Το λεξικό αυτό έχει γίνει για να διευκολύνει την επικοινωνία προσώπων που
μιλούν Ελληνικά, συμπεριλαμβανομένων παρόχων υπηρεσιών, με πρόσφυγες και
μετανάστες, ως προς την ανταλλαγή γενικών πληροφοριών, καθώς και
πληροφοριών για θέματα διαβίωσης, σίτισης, υγείας και προστασίας. Στο
λεξικό περιλαμβάνονται επίσης ειδικά κεφάλαια για γυναίκες και ασυνόδευτα
παιδιά.
This lexicon has been made to facilitate communication of Greek speaking
persons, including service providers, with refugees and migrants, for the
exchange of general information, as well as information on matters related to
living conditions, food, health and protection. Special chapters are included for
women and unaccompanied children.
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GENERAL COMMUNICATION

ارﺗﺒﺎط ﮐﻠﯽ

/ Ερτεμπάτε κολλί /

Συγγνώμη
Excuse me

Γεια σας
Hello

ﺳﻼم

ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ

Kαλημέρα
Good morning

Λυπάμαι
Sorry

/ Σομπ μπεχέιρ /

/ Μοταασέφαμ /

/ Σαλάμ /

/ Μπεμπαχσίντ /

ﺻﺒﺢ ﺑﺨﯿﺮ

ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ

Kαλό βράδυ
Good evening

Παρακαλώ
Ρlease

ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ

ًﻟﻄﻔﺎ

Aντίο
Goodbye

(Σας) ευχαριστώ
Thank you

/ Χοντά χαφέζ /

/ (Αζ σομά) Μαμνούναμ /

/ Λοτφάν /

/ Σαμπ μπεχέιρ /

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ

(از ﺷام( ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ

Πώς σας λένε;
What is your name?

Παρακαλώ
Υou are welcome

ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

اﺳﻢ ﺷام ﭼﯿﻪ؟

/ Χαχες μίκοναμ /

/ Έσμε σομά τσίε; /
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ΓΕΝΙΚΑ
Όχι
Νo

Ναι
Yes

 ﺑﻠﻪ،آره

ﻧﻪ

Αριστερά
Left

Δεξιά
Right

/ Αρέ / μπάλε /

/ Να /

َﭼﭗ

راﺳﺖ

Από πού είστε;
Where do you come from?

Πόσων χρονών είστε;
How old are you?

/ Κοτζαεί χαστίντ; /

/ Τσανντ σαλέ χαστίντ; /

/ Τσάπ /

/ Ράστ /

ﮐﺠﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

Δεν σας καταλαβαίνω.
I don’t understand you.

Δεν γνωρίζω.
I don’t know.

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن منﯽ ﺷﻮم

اﻃﻼع ﻧﺪارم

Τι κάνετε;
How are you?

Παρακαλώ καθίστε.
Please have a seat.

/ Μοτεβατζέχε μανζούρεταν νεμισάβαμ /

/ Ετελά ναδάραμ /

ﭼﻄﻮرﯾﺪ؟

ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺸﯿﻨﯿﺪ

Μιλάτε Eλληνικά / Aγγλικά;
Do you speak Greek / English?

Μιλάτε Aραβικά / Φαρσί;
Do you speak Arabic / Farsi?

/ Μπε Ζαμπάνε Γιουνανί / Iνγγλισί χαρφ μιζανίντ; /

/ Μπε Ζαμπάνε Aραμπί / Fαρσί χαρφ μιζανίντ; /

/ Λοτφάν μπένσινιντ /

/ Τσετόριντ; /

 اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﯿﺪ؟/ ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ

 ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﯿﺪ؟/ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ

Μιλάτε Σορανί / [άλλη γλώσσα];
Do you speak Sorani / [language]?

Μιλάτε Ουρντού / Κιρμαντζί;
Do you speak Urdu / Kurmanji?

/ Μπε Ζαμπάνε Σορανί [Ζαμπάν] χαρφ μιζανίντ; /

/ Ουρντoύ / Κουρμαντζί χάρφ μίζανίντ? /

ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﻮراﻧﯽ )زﺑﺎن( ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﯿﺪ؟

 ﮐﻮرﻣﺎﻧﺠﯽ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﯿﺪ؟/ ا ُردو

Μπορώ να έχω την προσοχή σας παρακαλώ;
May I have your attention please?

Μπορείτε να μου γράψετε αυτό;
Can you write this down for me?

/ Λοτφάν μισέ ταβατζό κονίντ; /

/ Μιταβανίντ ιν ρα μπαράϊαμ μπενεβισίντ; /

ﻟﻄﻔﺎً ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟

Θα καλέσω έναν διερμηνέα.
I will call an interpreter.

Βρίσκεστε στ.. [τοποθεσία].
You are in [location].

/ Ιέκ μοταρτζέμ σεντά μίζαναμ /

/ Ντάρ… [μακάν] χαστίντ /

ﯾﮏ ﻣﱰﺟﻢ ﺻﺪا ﻣﯿﺰﻧﻢ

 ]ﻣﮑﺎن[ ﻫﺴﺘﯿﺪ...در

Παρακαλώ περιμένετε εδώ / εκεί.
Please wait here / there.

Ελάτε μέσα.
Come in.

 آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ/ ﻟﻄﻔﺎً اﯾﻨﺠﺎ

ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ داﺧﻞ

/ Λοτφάν ιντζά / αντζά μονταζέρ μπασίντ /

/ Μπιάϊντ νταχέλ /

Παρακαλώ περιμένετε [χρονικό διάστημα].

[μοντάτ ζαμάν]
Παρακαλώ ελάτε ξανά αύριο / την επόμενη εβδομάδα.
Please come back tomorrow / next week / after a few days.

 ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ/ ﻟﻄﻔﺎً دوﺑﺎره ﻓﺮدا

/ Λοτφάν ντομπαρέ φαρντά / χαφτέε μπάντ μπιάϊντ /
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ΓΕΝΙΚΑ
Παρακαλώ ελάτε ξανά το πρωί / το απόγευμα.
Please come back in the morning / afternoon.

Παρακαλώ ελάτε ξανά μετά από μερικές ημέρες.
Please come back after a few days.

/ Λοτφάν ντομπαρέ σομπχ / μπάντ αζ ζόχρ μπιάϊντ /

/ Λοτφάν ντομπαρέ μπάντ αζ τσανντ ρούζ μπιάϊντ /

 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ/ ﻟﻄﻔﺎً دوﺑﺎره ﺻﺒﺢ

Παρακαλώ ηρεμήστε / χαλαρώστε.
Please calm down / relax.

ﻟﻄﻔﺎً دوﺑﺎره ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ

Μπορείτε να με εμπιστευτείτε.
You can trust me.

ﻟﻄﻔﺎً آرام ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﺘامد ﮐﻨﯿﺪ

Πείτε μου το πρόβλημά σας.
Tell me what is bothering you.

Τι σας συνέβη;
What happened to you?

/ Μοσκελετάν ρα μπαράειαμ μπεγγούιντ /

/ Τσί μπαράειεταν πίς αμαντέ; /

/ Λοτφάν αράμ μπασιντ /

/ Μιταβανίντ μπε μαν ετεμάντ κονιντ /

ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎن را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ

ﭼﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه؟

Τι χρειάζεστε;
What do you need?

Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;
How can I help you?

ﭼﯽ ﻻزم دارﯾﺪ؟

ﭼﻄﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﺗﺎن ﮐﻨﻢ؟

/ Τσι λαζέμ ντάριντ; /

/ Τσετόρ μιταβανάμ κομακετάν κοναμ; /

Θα φέρω κάποιον, ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει.
I will bring someone who can help you.

 ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎن ﺑﮑﻨﺪ،ﮐﺴﯽ را ﻣﯿﺎرم

/ Κασι ρα μίαραμ κε μιταβανάντ κομακετάν /
Δυστυχώς, δεν μπορώ να σας βοηθήσω.
Unfortunately I cannot help you.

 منﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﺗﺎن ﺑﮑﻨﻢ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ

/ Μοτεασεφανέ, νεμιταβανάμ κομακετάν μποκοναμ /
Είμαι διερμηνέας.
I am an interpreter.

Είμαι δικηγόρος / γιατρός.
I am a lawyer / doctor.

 دﮐﱰ ﻫﺴﺘﻢ/ وﮐﯿﻞ

ﻣﱰﺟﻢ ﻫﺴﺘﻢ

/ Βακίλ / ντοκτόρ Χάσταμ /

/ Mοταρτζέμ Χάσταμ /

Είμαι υπεύθυνος του κέντρου φιλοξενίας / διοικητικός υπάλληλος.
I am a site manager / administrative staff.

 ﮐﺎرﻣﻨﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی اداری ﻫﺴﺘﻢ/ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری

/ Μασούλε μαρκαζέ νεγγαχνταρί / Κάρμαντε νταστουρολαμαλχάιε ενταρί Χάσταμ /
Δουλεύω για την αστυνομία / το στρατό.
I work for the the police / the army.

Δουλεύω για την Ελληνική κυβέρνηση.
I work for the Greek government.

 ارﺗﺶ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ/ ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ

ﺑﺮای دوﻟﺖ ﯾﻮﻧﺎن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ

/ Μπαράϊε πολίς / αρτές Καρ μικονάμ /

/ Μπαράϊε ντόλατε γιουνάν Καρ μικονάμ /

Δουλεύω για την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
I work for the Reception and Identification Service.

ﺑﺮای ادارۀ ﭘﺬﯾﺮش و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ

/ Μπαράϊε ενταραίε παζιρές βα σενασαϊ Καρ μικονάμ /
Δουλεύω για την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες / μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ).

 ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ/( ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎنMKO) ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

/ Μπαράϊε κομισαριάϊε αλείε σαζεμάνε μελαλέ μοτταχέντ νταρ ομούρε παναχαντεγκάν / ιέκ σαζεμάνε
γέϊρε ντολατί (ΜΚΟ) / Καρ μικονάμ /
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μιλήσετε με την αστυνομία / το στρατό.
For more information you can talk to the police / the army.

 ارﺗﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ/ ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ

/ Μπαράϊε εττελαάτε μπιστάρ μιταβανίντ μπα πολίς / αρτές σοχμπατ κονίντ /
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μιλήσετε με την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
For more information you can talk to the Reception and Identification Service.

ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ادارۀ ﭘﺬﯾﺮش و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ

/ Μπαράϊε εττελαάτε μπιστάρ μιταβανίντ μπα ενταραίε παζιρές βα σενασαϊ σοχμπατ κονίντ /
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μιλήσετε με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες / μία ΜΚΟ.

 ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ/ ( ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎنMKO) ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

/ Μπαράϊε εττελαάτε μπιστάρ μιταβανίντ μπα κομισαριάϊε αλείε σαζεμάν μελαλέ μοτταχέντ νταρ ομούρε
παναχαντεγκάν/ιέκ σαζεμάνε γέϊρε ντόλατι (ΜΚΟ) σοχμπατ κονίντ /
Αυτή η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν.
This service is provided for free.

اﯾﻦ ﴎوﯾﺲ راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد

/ Είν σερβίς ραεγκάν εραέ μίσαβαντ /
Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται στο κέντρο φιλοξενίας είναι δωρεάν.
All services provided in the camp are for free.

متﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

/ Tαμαμίε χαδαμάτε εραέ σοδέ ντάρ μαρκάζε νεγκαχντάρι ραεγκάν μίμπασανδ /
Μπορείτε να βρείτε τράπεζα / ταχυδρομείο στ.. [τοποθεσία].
You can find a bank / post office at [location].

}ﻣﮑﺎن{ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ... ادارۀ ﭘﺴﺖ در/ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ

/ Μιταβανίντ μπάνκ/ενταρείε πόστ νταρ… [μακάν] πεϊντά μποκονίντ /
Μπορείτε να βρείτε σούπερ μάρκετ στ.. [τοποθεσία].
You can find a supermarket at [location].

}ﻣﮑﺎن{ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ...ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ در

/ Μιταβανίντ σουπερ μαρκέτ νταρ… [μακάν] πεϊντά μποκονίντ /
Μπορείτε να περπατήσετε για να πάτε στ… [τοποθεσία].

[μακάν]
Μπορείτε να πάρετε ταξί / το λεωφορείο [αριθμός] για να πάτε στο [τοποθεσία].

[σομαρεϊε]

[μακάν]

Να προσέχετε.
Take care.

ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ

/ Μοβαζέμπ μπασίντ /
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ΤΙΜΕ

زﻣﺎن

/ Ζαμάν /

Λεπτό
Minute

Χρόνος
Year

/ Νταγιγέ /

/ Σαλ /

دﻗﯿﻘﻪ

ﺳﺎل

Ώρα
Hour

Χθες
Yesterday

/ Σάατ /

/ Ντιρούζ /

ﺳﺎﻋﺖ

دﯾﺮوز

Ημέρα
Day

Σήμερα
Today

/ Ρουζ /

/ Εμρούζ /

روز

اﻣﺮوز

Εβδομάδα
Week

Αύριο
Tomorrow

/ Χαφτέ /

/ Φαρδά /

ﻫﻔﺘﻪ

ﻓﺮدا

Μήνας
Month

[Αριθμός] Μέρες πρίν
[Νumber] days ago

/ Μαχ /

/ [Σομαρέ] Ρούζ πίς /

ﻣﺎه

ﺷامره[ روز ﭘﯿﺶ
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زﻣﺎن

ΧΡΟΝΟΣ
Ιανουάριος
January

Φεβρουάριος
February

ژاﻧﻮﯾﻪ

ﻓﻮرﯾﻪ

/ Ζανβιέ /

/ Φεβριέ /

Μάρτιος
March

Απρίλιος
April

ﻣﺎرچ

آﭘﺮﯾﻞ

Μάιος
May

Ιούνιος
June

/ Μέη /

/ Τζούν /

/ Μάρτς /

/ Απρίλ /

ﻣﯽ

ﺟﻮن

Ιούλιος
July

Αύγουστος
August

/ Τζουλάη /

/ Αγκόστ /

ﺟﻮﻻی

آﮔﻮﺳﺖ

Σεπτέμβριος
September

Οκτώβριος
October

/ Σεπτάμπρ /

/ Οκτόμπρ /

ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

اﮐﺘﱪ

Νοέμβριος
November

Δεκέμβριος
December

ﻧﻮاﻣﱪ

دﺳﺎﻣﱪ

/ Νοβάμπρ /

/ Ντεσάμπρ /

Δευτέρα
Monday

Τρίτη
Τuesday

دوﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

/ Ντοσανμπέ /

/ Σεσανμπέ /

Τετάρτη
Wednesday

Πέμπτη
Thursday

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

Παρασκευή
Friday

Σάββατο
Saturday

/ Τσαρσανμπέ /

/ Παντζσανμπέ /

ﺟﻤﻌﻪ

ﺷﻨﺒﻪ

/ Τζομέ /

/ Σανμπέ /

Κυριακή
Sunday

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

/ Ιεκσανμπέ /
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ΑΡΙΘΜΟΙ
NUMBERS

اﻋﺪاد

/ Άνταδ /

Ένα
One

Δύο
Two

/ Ιέκ /

/ Ντό /

ﯾﮏ

دو

Τρία
Three

Τέσσερα
Four

/ Σε /

/ Τσάρ /

ﺳﻪ

ﭼﻬﺎر

Πέντε
Five

Έξι
Six

/ Πάντζ /

/ Σες /

ﭘﻨﺞ

ﺷﺶ

Εφτά
Seven

Οκτώ
Eight

/ Χάφτ /

/ Χάστ /

ﻫﻔﺖ

ﻫﺸﺖ

Εννέα
Nine

Δέκα
Ten

/ Νόχ /

/ Ντά /

ﻧﻪ

ده
15

اﻋﺪاد

ΑΡΙΘΜΟΙ
Έντεκα
Eleven

Δώδεκα
Twelve

/ Γιαζντά /

/ Νταβαζντά /

ﯾﺎزده

دوازده

Δεκατρία
Thirteen

Δεκατέσσερα
Fourteen

ﺳﯿﺰده

ﭼﻬﺎرده

/ Σιζντά /

/ Τσαρντά /

Δεκαπέντε
Fifteen

Δεκαέξι
Sixteen

ﭘﺎﻧﺰده

ﺷﺎﻧﺰده

/ Πανζντά /

/ Σανζντά/

Δεκαεφτά
Seventeen

Δεκαοκτώ
Eighteen

/ Χεφντά /

/ Χετζντά /

ﻫﻔﺪه

ﻫﺠﺪه

Δεκαεννέα
Nineteen

Είκοσι
Twenty

/ Νουζντά /

/ Μπίστ /

ﻧﻮزده

ﺑﯿﺴﺖ

Τριάντα
Thirty

Σαράντα
Fourty

/ Σι /

/ Τσεχέλ /

ﺳﯽ

ﭼﻬﻞ

Πενήντα
Fifty

Εξήντα
Sixty

ﭘﻨﺠﺎه

ﺷﺼﺖ

Έβδομήντα
Seventy

Ογδόντα
Eighty

/ Χαφτάδ /

/ Χαστάδ /

/ Παντζά /

/ Σάστ /

ﻫﺸﺘﺎد،

ﻫﻔﺘﺎد

Ενενήντα
Ninety

Εκατό
One Hundred

/ Ναβάδ /

/ Σάδ /

ﻧﻮد

ﺻﺪ
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
FAMILY

ﺧﺎﻧﻮاده

/ Χανεβαντέ /

Γονείς
Parents

Οικογένεια
Family

ﺧﺎﻧﻮاده

واﻟﺪﯾﻦ

/ Χανεβαντέ /

/ Βαλεδεϊν /

Αδελφή
Sister

Αδελφός
Brother

ﺑﺮادر

ﺧﻮاﻫﺮ

/ Μπαραδάρ /

/ Χάχαρ /

Ο Σύζυγος
Ηusband

Η Σύζυγος
Wife

ﺷﻮﻫﺮ

ﻫﻤﴪ

Πατέρας
Father

Μητέρα
Mother

/ Πεδάρ /

/ Μαδάρ /

Παιδί
Child

Μωρό
Baby

/ Μπατσέ, φαρζάνδ /

/ Κουδάκ /

/ Χαμσάρ /

/ Σοχάρ /

ﭘﺪر

ﻣﺎدر

 ﻓﺮزﻧﺪ،ﺑﭽﻪ

ﮐﻮدک
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ﺧﺎﻧﻮاده

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ξάδελφος
Cousin

Ξαδέλφη
Cousin

/ Πεσάρ (αμού, νταϊ, άμμε, χαλέ) /

/ Ντοχτάρ (αμού, νταϊ, άμμε, χαλέ) /

Θείος
Uncle

Θεία
Aunt

/ Αμού, νταϊ /

/ Αμμε, χαλέ /

Ανιψιός
Nephew

Ανιψιά
Niece

 ﺧﺎﻟﻪ، ﻋﻤﻪ، داﯾﯽ،)ﭘﴪ)ﻋﻤﻮ

 ﺧﺎﻟﻪ، ﻋﻤﻪ، داﯾﯽ،)دﺧﱰ)ﻋﻤﻮ

 داﯾﯽ،ﻋﻤﻮ

 ﺧﺎﻟﻪ،ﻋﻤﻪ

 ﺧﻮاﻫﺮزاده )ﭘﴪ،)ﺑﺮادرزاده

 ﺧﻮاﻫﺮزاده )دﺧﱰ،)ﺑﺮادرزاده

Παππούς
Grandfather

Γιαγιά
Grandmother

/ Μπαραδαρζαδέ, χαχαρζαδέ (πεσάρ) /

/ Μπαραδαρζαδέ, χαχαρζαδέ (ντοχτάρ) /

ﭘﺪرﺑﺰرگ

ﻣﺎدرﺑﺰرگ

Εγγονός

Εγγονή

Αγόρι
Boy

Κορίτσι
Girl

/ Πεσάρ /

/ Ντοχτάρ /

/ Πεδαρμποζόργ /

/ Μαδαρμποζόγ /

ﭘﴪ

دﺧﱰ

Άντρας
Man

Γυναίκα
Woman

/ Μάρντ /

/ Ζαν /

ﻣﺮد

زن
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ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
MEANS OF TRANSPORT

وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

/ Βασαέλε χαμλονάγλ /

Τρένο
Train

Αυτοκίνητο
Car

ﻗﻄﺎر

ﻣﺎﺷﯿﻦ

/ Μασίν /

/ Γατάρ /

Ταξί
Taxi

Πλοίο
Boat

ﺗﺎﮐﺴﯽ

ﮐﺸﺘﯽ

/ Ταξί /

/ Καστί /

Λεωφορείο
Bus

Αεροπλάνο
Airplane

/ Οτομπούς /

/ Χαβαπεϊμα /

ﻫﻮاﭘﯿام

اﺗﻮﺑﻮس
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ΣΤΕΓΑΣΗ / ΜΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ
SHELTER / NON-FOOD ITEMS

 وﺳﺎﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای/ﻣﺴﮑﻦ

/ Μασκάν / βασάιελε γέιρε ταγζειαιεί /

[ Όνομα / οργάνωση / φορέας] θα σας δώσει σκηνή / κοντέινερ / δωμάτιο.
[Name / organization / actor] will assign a tent / container / room for you.

[ اﺗﺎق ﻣﯽ دﻫﺪ/ ﮐﺎﻧﺘﯿرن/  ﻧﻬﺎد[ ﺑﻬﺘﺎن ﭼﺎدر/ ﺳﺎزﻣﺎن/ اﺳﻢ

/ [Εσμ / σαζεμάν / ναχάντ] Μπαραϊετάν τσαντόρ / καντινέρ / οτάγ μινταχαντ /
Μπορείτε να λάβετε [είδος] εκεί.
You can receive [item] there.

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪاز آﻧﺠﺎ ]ﺟﻨﺲ[ درﯾﺎﻓﺖ منﺎﺋﯿﺪ

/ Μιταβανίντ αζ αντζά [τζένς] νταργιάφτ ναμαείντ /
Παρακαλώ περιμένετε μέχρι αύριο.
Please wait until tomorrow.

ﻟﻄﻔﺎً ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺻﱪ ﮐﻨﯿﺪ

/ Λοτφάν τα φαρντά σαμπρ κονίντ /
Παρακαλώ ελάτε ξανά αργότερα για να λάβετε [είδος].
Please come back later to receive [item].

ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ]ﺟﻨﺲ[ ﺑﻌﺪا ً دوﺑﺎره ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ

/ Λοτφάν μπαράϊε νταργιάφτε [τζένς] μπαντάν ντομπαρέ μπίαϊντ /
Μπορούμε να σας δώσουμε μόνο [αριθμός] τεμάχιο / α.
We can give you only [number] item(s).

ﻓﻘﻂ ]ﺷامره[ ﻋﺪد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ

/ Φαγάτ [σομάρε] ανταντ μίταβανιμ μπαράϊεταν μπενταχίμ /
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 وﺳﺎﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای/ﻣﺴﮑﻦ

ΣΤΕΓΑΣΗ / ΜΗ ΔΙΑΤΡ. ΕΙΔΗ
Κάθε άτομο θα παραλάβει ένα τεμάχιο.
Each person will receive one item.

ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻋﺪد درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

/ Χαρ ναφαρ ιέκ ανταντ νταριάφτ χαχάντ καρντ /
Ποιος είναι ο αριθμός του αντίσκηνου / κοντέινερ / δωματίου σας;
What is your tent / container / room number?

 اﺗﺎق ﺷام ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟/  ﮐﺎﻧﺘﯿرن/ﺷامرۀ ﭼﺎدر

/ Σομάρεϊε τσαντόρ / καντινέρ / οτάγε σομά τσάντ αστ; /
Η διανομή πραγματοποιείται στις [ώρα] κάθε μέρα / εβδομάδα.
Distribution takes place at [time] every day / week.

 ﻫﻔﺘﻪ در ]ﺳﺎﻋﺖ[ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد/ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺮ روزه

/ Τοζί χαρ ρουζέ / χαφτε νταρ [σάατ] σουρατ μίγγιραδ /
Συγνώμη, δεν παρέχουμε [είδος]. Παρέχουμε μόνο [είδος].
Sorry, we do not provide [item]. We only provide [item].

 ﻓﻘﻂ ]ﺟﻨﺲ[ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ. ]ﺟﻨﺲ[ منﯽ دﻫﯿﻢ،ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ

/ Μπέμπαχσίντ, [τζένς] νεμινταχίμ. Φαγάτ [τζένς] μινταχίμ /
Συγνώμη, δεν έχει μείνει τίποτα.
Sorry, there is nothing left.

 ﻫﯿﭽﯽ منﺎﻧﺪه،ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ

/ Μπεμπαχσίντ, χίτσι νάμαντε /
Θα γίνει άλλη διανομή αύριο.
There will be another distribution tomorrow.

دوﺑﺎره ﻓﺮدا ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺸﻪ

/ Ντομπάρε φαρντά τοζί μισέ /
Θα γίνει άλλη διανομή την άλλη εβδομάδα.
There will be another distribution next week.

دوﺑﺎره ﻫﻔﺘﮥ ﺑﻌﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺸﻪ

/ Ντομπάρε χαφτέϊε μπάντ τοζί μισέ /
Θα γίνει άλλη διανομή την άλλη την [ημέρα].
There will be another distribution on [day].

دوﺑﺎره در روز ]روز[ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺸﻪ

/ Ντομπάρε νταρ ρούζε [ρούζ] τοζί μισέ /
Παρακαλώ, περιμένετε τη σειρά σας.
Please wait for your turn.

 ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ،ًﻟﻄﻔﺎ

/ Λοτφάν μονταζερέ νομπατετάν μπάσιντ /
(Δεν) Υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο εδώ.
There is (no) Internet connection here.

)اﯾﻨﺠﺎ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﱰﻧﺖ وﺟﻮد دارد )ﻧﺪارد

/ Ειντζά εμκάνε ετεσάλ μπε ιντερνέτ βουτζούντ ντάραντ (να ντάραντ) /
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ΕΙΔΗ
ITEMS

اﺟﻨﺎس

/ Ατζνάς /

Σκηνή
Τent

Pούχα
Clothes

ﺧﯿﻤﻪ

ﻟﺒﺎس

/ Χεϊμέ /

/ Λεμπάς /

Κουβέρτα
Βlanket

Πουκάμισο
Shirt

ﭘﺘﻮ

ﭘﯿﺮاﻫﻦ

/ Πατού /

/ Πιραχάν /

Σεντόνια
Sheets

Παντελόνι
Τrousers

ﻣﻼﻓﻪ

ﺷﻠﻮار

/ Μαλαφέ /

/ Σαλβάρ /

Υπνόσακος
Sleeping bag

Φούστα
Skirt

ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب

داﻣﻦ

/ Κισεχάμπ /

/ Νταμάν /

Φόρεμα
Dress

Παπούτσια
Shoes

ﭘﯿﺮاﻫﻦ زﻧﺎﻧﻪ

ﮐﻔﺶ

/ Πιραχάνε ζανανέ /

/ Κάφς /
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اﺟﻨﺎس

ΕΙΔΗ
Παλτό
Coat

Μπότες
Βoots

ﭘﺎﻟﺘﻮ

ﭼﮑﻤﻪ

/ Παλτό /

/ Τσακμέ /

Γάντια
Gloves

Ομπρέλα
Umbrella

/ Νταστκές /

/ Τσάτρ /

دﺳﺘﮑﺶ

ﭼﱰ

Καπέλο
Ηat

Γυαλιά
Glasses

/ Κολά /

/ Εϊνάκ /

ﮐﻼه

ﻋﯿﻨﮏ

Κασκόλ
Scarf

Λάμπα
Lamp

ﺷﺎل ﮔﺮدن

ﻻﻣﭗ

/ Σαλ γκαρντάν /

/ Λάμπ /

Eσώρουχα
Underwear

Πετσέτα
Τowel

/ Λεμπάσε ζίρ /

/ Χολέ /

ﻟﺒﺎس زﯾﺮ

ﺣﻮﻟﻪ

Kάλτσες
Socks

Σαπούνι
Soap

/ Τζουράμπ /

/ Σαμπούν /

ﺟﻮراب

ﺻﺎﺑﻮن

Κάρτα sim
Sim card

Απορρυπαντικό
Detergent

ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه

ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت

Σαμπουάν
Shampoo

Τηλέφωνο
Τelephone

/ Σάμπου /

/ Τελεφόν /

/ Μαβάντε σουϊανδέ /

/ Σιμ κάρτ /

ﺗﻠﻔﻦ

ﺷﺎﻣﭙﻮ

Οδοντόβουρτσα
Τoothbrush

Πάνα
Diaper

/ Μεσβάκ /

/ Πουσακέ μπατσέ /

ﻣﺴﻮاک

ﭘﻮﺷﮏ ﺑﭽﻪ

Οδοντόκρεμα
Toothpaste

Aντηλιακή κρέμα
Sun cream

/ Χαμιρδανδάν /

/ Kερεμέ ζεντέ αφτάμπ /

ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان

ﮐﺮم ﺿﺪ آﻓﺘﺎب

Χαρτί υγείας
Τoilet paper

دﺳﺘامل ﺗﻮاﻟﺖ

/ Δαστμαλ τουβαλέτ /
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ΣΙΤΙΣΗ
FOOD

ﺗﻐﺬ ﯾﻪ

/ Ταγζιέ /

Φαγητό παρέχεται [αριθμός] φορές την ημέρα.
Food is provided [number] times per day.

Η επόμενη διανομή φαγητού θα γίνει στις [ώρα].
Next food distribution will be at [time].

ﻏﺬا ]ﺷامره[ دﻓﻌﻪ در روز داده ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻌﺪی ﻏﺬا در ]ﺳﺎﻋﺖ[ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

Έχετε αλλεργία σε κάποια συγκεκριμένη τροφή;
Are you allergic to a specific food?

Αυτό το τρόφιμο είναι χαλάλ.
This food is halal.

/ Γαζά [σομαρέ] νταφέ νταρ ρούζ ντάντε μισαβάντ /

/ Τόζιε μπάντιε γαζά νταρ [σάατ] χάχαντ μπούντ /

ﺑﻪ ﺧﻮردﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارﯾﺪ؟

اﯾﻦ ﺧﻮردﻧﯽ ﺣﻼل اﺳﺖ

/ Μπε χορντανίε χάσι χασασειατ νταρίντ; /

/ Ειν χορντανί χαλάλ αστ /

Αυτό το γεύμα δεν περιέχει χοιρινό.
This meal does not include pork.

Αυτό το ποτό δεν περιέχει αλκοόλ.
This drink does not include alcohol.

اﯾﻦ ﻏﺬا ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک ﻧﺪارد

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﻟﮑﻞ ﻧﺪارد

/ Ειν γαζά γκούστε χούκ ναντάραντ /

/ Ειν νουσιντανί αλκόλ ναντάραντ /

Η κουζίνα είναι εκεί.
The kitchen is there.

آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ آﻧﺠﺎﺳﺖ

/ Ασπαζχανέ αντζάστ /
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ΦΑΓΗΤΟ
FOOD

ﻏﺬا

/ Γαζά /
Τυρί
Cheese

Βοδινό
Βeef

ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو

ﭘﻨﯿﺮ

Kοτόπουλο
Chicken

Σούπα
Soup

/ Γκουστέ γκάβ /

/ Πανίρ /

ﻣﺮغ

ﺳﻮپ

Χοιρινό
Pork

Λαχανικά
Vegetables

/ Μόργ /

/ Σούπ /

ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک

ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت

/ Γκούστε χούκ /

/ Σαμπζιτζάτ /
Πατάτες
Potatoes

Ψωμί

ﻧﺎن

ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ

Pύζι
Rice

Zάχαρη
Sugar

/ Μπερέντζ /

/ Σεκάρ /

/ Νάν /

/ Σιμπζαμινί /

ﺑﺮﻧﺞ

ﺷﮑﺮ

Αλάτι
Salt

Zυμαρικά
Pasta

ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﺟﺎت

منﮏ

Φρούτα
Fruit

Αλεύρι
Flour

/ Μιβετζάτ /

/ Αρντ /

/ Μακαρονιτζάτ /

/ Ναμάκ /

آرد

ﻣﯿﻮه ﺟﺎت

Λάδι
Oil

Σοκολάτα
Chocolate

ﺷﮑﻼت

روﻏﻦ

/ Σοκολάτ /

/ Ρογάν /

34

ΠΟΤΟ
DRINK

ﻧﻮﺷﯿﺪ ﻧﯽ

/ Νουσιντανί /
Τσάι
Τea

Nερό
Water

آب

ﭼﺎی

Γάλα
Μilk

Ζεστό
Ηot

/ Σίρ /

/ Γκάρμ /

/ Τσάϊ /

/ Άμπ /

ﺷﯿﺮ

ﮔﺮم

Κρύο
Cold

Καφές
Coffee

ﴎد

ﮐﺎﻓﻪ

/ Σάρντ /

/ Καφέ /

ΓΕΥΜΑΤΑ
MEALS

وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ

/ Βαδεχάε γαζαϊ /
Πρωινό
Breakfast

Mεσημεριανό
Lunch

/ Σομπχανέ /

/ Ναχάρ /

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ

Βραδινό
Dinner

ﻧﻬﺎر

ﺷﺎم

/ Σαμ /

ΣΚΕΥΗ
ITEMS

وﺳﺎﯾﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ

/ Βασάελε ασπαζχανέ /
Πιρούνι
Fork

Πιάτο
Ρlate

ﭼﻨﮕﺎل

ﺑﺸﻘﺎب

/ Τσανγκάλ /

/ Μποσγάμπ /

Κουτάλι
Spoon

Ποτήρι
Glass

ﻗﺎﺷﻖ

ﻟﯿﻮان

Μαχαίρι
Knife

Κατσαρόλα
Pot

/ Γασόγ /

/ Λιβάν /

ﭼﺎﻗﻮ

دﯾﮓ

/ Τσαγού /

/ Ντίγκ /
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ΥΓΕΙΑ
HEALTH

ﺑﻬﺪ اﺷﺖ

/ Μπεχντάστ /

Παρακαλώ περιμένετε το γιατρό.
Please wait for the doctor.

ﻟﻄﻔﺎً ﻣﻨﺘﻈﺮ دﮐﱰ ﺑﺎﺷﯿﺪ

/ Λοτφάν μονταζέρε ντοκτόρ μπάσιντ /
Πρέπει να σας δει γιατρός.
You need to see a doctor.

ﺑﺎﯾﺪ دﮐﱰ ﺷام را ﺑﺒﯿﻨﺪ

/ Μπαϊάντ ντοκτόρ σομα ρα μπέμπιναντ /
Υπάρχει ένας γιατρός εκεί.
There is a doctor there.

آﻧﺠﺎ ﯾﮏ دﮐﱰ وﺟﻮد دارد

/ Αντζά ιέκ ντοκτόρ βοτζούντ ντάραντ /
Ο γιατρός θα είναι εδώ αργότερα σήμερα / αύριο.
The doctor will be here later today / tomorrow.

 ﻓﺮدا ﯾﻪ ﮐﻢ دﯾﺮﺗﺮ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد/ دﮐﱰ اﻣﺮوز

/ Ντοκτόρ εμρούζ / φαρντά ιέκαμ ντιρτάρ ειντζά χαχαντ μπούντ /
Πού αισθάνεστε πόνο;
Where do you feel pain?

ﮐﺠﺎ درد دارﯾﺪ؟

/ Κοτζά ντάρντ ντάριντ; /
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ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ΥΓΕΙΑ
Θα καλέσω ασθενοφόρο για εσάς.
I will call an ambulance for you.

Έρχεται ένα ασθενοφόρο.
An ambulance is coming.

ﯾﮏ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ داره ﻣﯿﺎد

آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﺮای ﺷام ﺻﺪا ﻣﯿﺰﻧﻢ

/ Ιέκ αμπουλάνς νταρέ μιάντ /

/ Αμπουλάνς μπαραϊέ σομά σεντά μίζαναμ /
Πρέπει να πας σε [υπηρεσία υγείας].

 ]ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ[ ﺑﺮوی...ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

/ Μπαϊάντ μπε ... [χανταμάτε μπεχνταστί νταρμανί] μπεραβί /
Θα γίνεις καλά.
You will be ok.

ﺧﻮب ﻣﯿﺸﯽ

/ Χουμπ μισι /
Η / το [υπηρεσία υγείας] είναι δίπλα από αυτό το κτίριο.

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ[ ﺑﻐﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘامن اﺳﺖ

/ [Χανταμάτε μπεχνταστί νταρμανί] Μπαγαλέ χαμίν σαχτεμάν αστ /
Ο γιατρός είναι άντρας / γυναίκα.
The doctor is a man / woman.

 زن اﺳﺖ/ دﮐﱰ ﻣﺮد.

/ Ντοκτόρ μάρντ / ζάν αστ /

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
MEDICAL SERVICES

ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ

/ Μαρακεζέ χανταμάτε μπεχνταστί νταρμανί /
Kλινική
Clinic

Γιατρός
Doctor

دﮐﱰ

ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ

Nοσοκόμος

Nοσοκόμα

Φαρμακείο
Drug store

Νοσοκομείο
Hospital

/ Ντοκτόρ /

/ Κλινίκ /

ﺑﯿامرﺳﺘﺎن

داروﺧﺎﻧﻪ

/ Μπιμαρεστάν /

/ Νταρουχανέ /
Ασθενοφόρο
Ambulance

آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ

/ Αμπουλάνς /
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PROTECTION

ِ ﺣﻔﺎﻇﺖ

/ Χεφάζατ /

Έχετε [νομιμοποιητικό έγγραφο];
Do you have a [documentation]?

[ﻣﺪرک ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ[ دارﯾﺪ؟

/ [Μαντρακέ γανουνί] Νταρίντ; /
Έχετε μαζί σας κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας;
Do you have any identity document with you?

ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺷام را ﺛﺎﺑﺖ ﺑﮑﻨﺪ؟

/ Μαντρακί μπα χοντετάν νταρίντ κε χοβιάτε σομα ρα σαμπέτ μποκονάντ; /
Έχετε υποβάλλει αίτηση για άσυλο;
Have you applied for asylum?

درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ اراﺋﻪ داده اﯾﺪ؟

/ Νταρχάστ μπαράϊε παναχαντεγκί εραέ νταντεϊντ; /
Έχετε υποβάλλει αίτηση για οικογενειακή επανένωση / μετεγκατάσταση;
Have you applied for family reunification / relocation?

 ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اراﺋﻪ داده اﯾﺪ؟/ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

/ Νταρχάστ μπαράϊε πεϊβάντε χανεβαντέγι / τζαμπετζαεί εραέ νταντεϊντ; /
Η αίτηση ασύλου είναι δωρεάν.
The application for asylum is for free.

درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ

/ Νταρχάστ μπαράιε παναχαντεγκί ραϊεγκάν αστ /
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η αίτηση οικογενειακής επανένωσης / μετεγκατάστασης είναι δωρεάν.
The application for family reunification / relocation is for free.

 ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ/ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

/ Νταρχάστ μπαράιε πεϊβάντε χανεβαντέγι / τζαμπετζαεί ραϊεγκάν αστ /
Θα ενημερωθείτε για το ραντεβού σας με την Υπηρεσία Ασύλου.
You will be informed about your appointment with the Asylum Service.

در ﻣﻮرد ﻗﺮارﺗﺎن ﺑﺎ ادارۀ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ

/ Νταρ μόρεντε γαραρετάν μπα εντάρεϊε παναχαντεγκί μοταλέ χαχίντ σοντ /
Εάν σας αναγνωρισθεί η ιδιότητα του πρόσφυγα, θα σας δοθεί άδεια παραμονής στην Ελλάδα.
If you are recognised as a refugee you will get a residence permit in Greece.

 ﺑﻪ ﺷام اﺟﺎزۀ اﻗﺎﻣﺖ در ﯾﻮﻧﺎن اﻋﻄﺎء ﻣﯿﮕﺮدد،اﮔﺮ ﺷام ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ

/ Άγγαρ σομά μπεονβάνε παναχαντέ σεναχτέ σαβίντ, μπε σομά ετζαζεϊέ εγαμάτ νταρ γιουνάν αίτα
μίγκαρνταντ /
Η αρμόδια αρχή είναι η Υπηρεσία Ασύλου / Αστυνομία.
The competent authority is the Asylum Service / police.

 ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺖ/  ادارۀ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ،ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺴﺌﻮل

/ Μαρτζάε μασούλ, εντάρεϊε παναχαντεγκί / πολίς αστ /
Το Γραφείο Ασύλου / η αστυνομία βρίσκεται εδώ: [δ/νση] [τηλέφωνο].
The Asylum Office / police can be found here: [address] [phone number].

 ﺗﻠﻔﻦ/  ]آدرس: ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ/ ]دﻓﱰ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ

/ Νταφτάρε παναχαντεγκί / πολίς ειντζά αστ: [αδρές] [τελεφόν] /
Πρέπει να πάτε στο Γραφείο Ασύλου την [ημερομηνία]. Εδώ είναι η διεύθυνση.
You should go to the Asylum Office on [date]. Here is the address.

 آدرس اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ.ﺑﺎﯾﺪ در ]ﺗﺎرﯾﺦ[ ﺑﻪ ادارۀ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮوﯾﺪ

/ Μπαϊάντ νταρ [ταρίχ] μπε εντάρεϊε παναχαντεγκί μπεραβίντ. Αδρές ειντζά αστ /
Έχετε δικαίωμα να δείτε δικηγόρο.
You have the right to see a lawyer.

ﺣﻖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ وﮐﯿﻞ را دارﯾﺪ

/ Χάγε μολαγάτ μπα βακίλ ρα ντάριντ /
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση ασύλου.
You have the right to apply for asylum.

ﺣﻖ دارﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ

/ Χαγ νταρίντ νταρχάστε παναχαντεγκί μπενταχίντ /
Οτιδήποτε μου πείτε θα παραμείνει εμπιστευτικό.
Everything you share with me is confidential.

ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ مبﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

/ Χαρ τσίζι κε μπεμαν μπεγκουήντ μπε τόρε μαχραμανέ μίμαναντ /
Αισθανθείτε ελεύθερα να μας δώσετε τις πληροφορίες που επιθυμείτε.
Feel free to provide the information you wish.

اﺣﺴﺎس آزادی ﺑﮑﻨﯿﺪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

/ Εχσάσε αζαντί μποκονίντ βα ετελαάτι ρα κε μαγελίντ, μπε μα μπενταχίντ /
Έχετε καταγραφεί από την αστυνομία;
Have you been registered with the police?

از ﻃﺮف ﭘﻠﯿﺲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﯾﺪ؟

/ Αζ ταραφε πολίς σαμπτ σοντείντ; /
Πόσα μέλη έχει η οικογένειά σας;
How many members does your family have?

Πού βρίσκεται η οικογένειά σας;
Where is your family?

/ Χανεβαντεϊετάν τσάντ ναφαρ χάστανδ; /

/ Χαναβάντεϊε σομά κοτζά χάστανδ; /

ﺧﺎﻧﻮاده اﺗﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺷام ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
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Αισθάνεστε ασφαλής εδώ;
Do you feel safe here?

اﯾﻨﺠﺎ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

/ Ειντζά εχσάσε αμνιάτ μίκονιντ; /
Εάν αισθάνεστε ότι απειλήστε μπορείτε να απευθυνθείτε σε [άτομο / αρχή / οργανισμό ή οργάνωση].

 ارﮔﺎن ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن[ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ/  ﻣﺮﺟﻊ/ اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ]ﺷﺨﺺ
/ Άγγαρ εχσάς μίκονιντ κε νταρ ταχντήντ χαστίντ, μιταβανίντ μπε
[σάχς / μαρτζά / οργκάν ιά σαζμάν] μορατζέαι κονίν /

Για τα θέματα αυτά πρέπει να μιλήσετε με την Υπηρεσία Ασύλου / αστυνομία.
For these issues you need to talk to the Asylum Service / police.

 ﭘﻠﯿﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ/ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ادارۀ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ

/ Νταρ ίν μαβαρέντ μπαϊάντ μπα εντάρεϊε παναχαντεγκί/πολίς σοχμπατ κονίντ /
Για τα θέματα αυτά πρέπει να μιλήσετε με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες /
ΜΚΟ [όνομα].

 در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ دراﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن/ ΜΚΟ [اﺳﻢ[ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

/ Νταρ ίν μαβαρέντ μπαϊάντ μπα κομισαριάιε άλιε σαζεμάνε μελάλε μοταχέντ νταρ ομούρε
παναχαντεγκάν / ΜΚΟ [έσμ] σοχμπατ κονίντ /
Μπορείτε να λάβετε ενημέρωση από τις ομάδες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
που βρίσκονται στο κέντρο φιλοξενίας.
You can receive information from UNHCR teams present in the site.

 اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻫﺴﺘﻨﺪ

/ Μιταβανίντ αζ γκορουχάιε κομισαριάιε σαζεμάνε μελάλε μοταχέντ νταρ ομούρε παναχαντεγκάν κε νταρ
μαρκαζέ νεγκαχνταρί χαστάντ, εττελαάτ νταριάφτ κονιντ /
Μπορείτε να λάβετε δωρεάν νομική / ψυχολογική / ιατρική υποστήριξη από τη ΜΚΟ [όνομα].

 ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ]اﺳﻢ[ درﯾﺎﻓﺖ منﺎﺋﯿﺪ/  روﺣﯽ و رواﻧﯽ/ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ

/ Μιταβανίντ μπε τόρε ραϊεγκάν ποστιμπανίε χογουγί / ρουχί βα ραβανί / πεζεσκί αζ ταραφέ σαζμάνε
γέιρε ντόλατι [έσμ] νταριάφτ ναμαείντ /
Βρίσκεται εδώ: [διεύθυνση] [τηλέφωνο].

 ]آدرس[ ]ﺗﻠﻔﻦ:]اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

/ Ιντζα μίμπασαντ: [αντρές] [τελεφόν] /
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ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ

/ Μαράχελε χογούγι /
Καταγραφή
Registration

Άσυλο
Asylum

/ Σάμπτ /

/ Παναχαντεγκί /

ﺛﺒﺖ

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ

Oικογενειακή επανένωση
Family reunification

Mετεγκατάσταση
Relocation

/ Πεϊβάντε χανεβαντεγί /

/ Τζαμπετζαεί /

ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

)ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ )اﻧﺘﻘﺎل

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
DOCUMENTATION

اﺳﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

/ Ασνάντε γανούνι /
Κάρτα αιτούντος άσυλο
Asylum seeker card

Yπηρεσιακό σημείωμα
Police note

/ Κάρτε μοταγαζηέ παναχαντεγκί /

/ Μπαργκέϊε πολίς /

ﮐﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ

ﺑﺮﮔﮥ ﭘﻠﯿﺲ

Άδεια διαμονής
Residence permit

Χαρτί
Paper

/ Ετζάζεϊε εγαμάτ /

/ Μπαργγέ /

اﺟﺎزۀ اﻗﺎﻣﺖ

ﺑﺮﮔﻪ

Ταυτότητα
ID

Έγγραφο
Document

ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

ﺳﻨﺪ

/ Κάρτε σενασαϊ /

/ Σανάντ /

Διαβατήριο
Passport

ﭘﺎﺳﭙﻮرت

/ Πασπόρτ /
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
SUPPORT SERVICES

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

/ Χανταμάτε ποστιμπανί /

Ιατρική βοήθεια
Aid Medical

ﮐﻤﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ

/ Κομακέ πεζεσκί /
Ψυχολογική βοήθεια
Psychological aid

ﮐﻤﮏ روﺣﯽ رواﻧﯽ

/ Κομακέ ρουχι ραβανί /
Nομική βοήθεια
Legal aid

ﮐﻤﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ

/ Κομακέ χογούγι /
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YΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΥΓΙΕΙΝΗ
WATER, SANITATION & HYGIENE

 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ

/ Αμπρεσάνι, σιστέμε φαζελάμπ βα
μπεχνταστί /

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την [εγκατάσταση υγιεινής].
You can use this [facility].

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ]ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ[ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮑﻨﯿﺪ

/ Μιταβανίντ αζ ειν [τασισάτε μπεχταστί] εστεφαντέ μποκονίντ /
Αυτή η [εγκατάσταση υγιεινής] είναι μόνο για άντρες / γυναίκες.
This is a separate [facility] for men / women.

 ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ اﺳﺖ/ اﯾﻦ ]ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ[ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺎن

/ Είν [τασισάτε μπεχταστί] φαγάτ μπαράε αγαϊάν / χανομχά αστ /
Αυτός ο νεροχύτης είναι μόνο για πλύσιμο ρούχων / πιάτων.
This sink is only for washing clothes / dishes.

 ﻇﺮف اﺳﺖ/ اﯾﻦ ﺟﺎی ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺷﺴنت ﻟﺒﺎس

/ Είν τζαϊε ζαρφσούεϊ φαγάτ μπαραϊέ σοστανέ λεμπάς / ζάρφ άστ /
Υπάρχει ζεστό νερό από [ώρα] έως [ώρα].

آب ﮔﺮم از ]ﺳﺎﻋﺖ[ ﺗﺎ ]ﺳﺎﻋﺖ[ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

/ Άμπε γκάρμ αζ [σαάτε] τα [σαάτε] μίμπασαντ /
Το προσωπικό είναι ενήμερο.
Staff is aware.

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ

/ Καρκονάν μοτταλέ χάσταντ /
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 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ

ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧ/ΣΗ & ΥΓΙΕΙΝΗ
Κάποιος θα έρθει για να το επιδιορθώσει.
Someone will come to fix it.

ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺎد ﺗﺎ درﺳﺘﺶ ﮐﻨﻪ

/ Κασί μιάντ τα ντορόστες κονε /
Θα ενημερώσω τη διοίκηση του χώρου φιλοξενίας.
I will inform the site administration.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری را ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

/ Μοντιριάτε μαχάλε νεγγαχνταρί ρα μοτταλέ μίκοναμ /
Είστε υπεύθυνος / -η / -οι για τον καθαρισμό αυτής της περιοχής.
You are responsible to clean this area.

ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ

/ Μασούλε νεζάφατε είν μαχάλ χαστίντ /
Παρακαλώ κρατήστε αυτήν την περιοχή καθαρή.
Please keep this area clean.

ﻟﻄﻔﺎً اﯾﻦ ﻣﺤﻞ را متﯿﺰ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ

/ Λοτφάν ειν μαχάλ ρα ταμίζ νεγκάχ ντάριντ /
Ο / η / το [εγκατάσταση υγιεινής] είναι προσβάσιμος -η / -ο στ.. [ώρα] και υπάρχει επαρκής φωτισμός.

 ]ﺳﺎﻋﺖ[ در دﺳﱰس اﺳﺖ و ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد دارد...ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ[ در

/ [Τασισάτε μπεχνταστί] νταρ… [σάατ] νταρ νταστρές αστ βα νούρέ κάφι βοτζούντ ντάραντ /

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΙΕIΝΗΣ
FACILITIES

ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

/ Τασισάτε μπεχταστί /
Τουαλέτα
Toilet

Ντούς
Shower

/ Τουβαλέτ /

/ Ντούς /

ﺗﻮاﻟﺖ

دوش

Μπάνιο
Bathroom

Νεροχύτης
Sink

ﺣامم

ﺟﺎی ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ

/ Χαμάμ /

/ Τζαϊε ζαρφσούεϊ /

50

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
SITE RULES

ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری

/ Μογαρ-ραράτε μαρκαζέ νεγκαχντάρι /

Ο στρατός / η αστυνομία βρίσκεται εδώ μόνο για να διασφαλίσει τον νόμο και την τάξη
μέσα στις εγκαταστάσεις.
The army / police is here only to ensure the law and order in the premises.

 ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن را در داﺧﻞ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ/ ارﺗﺶ

/ Αρτές / πολίς ειντζά χάστ φαγάτ μπαραϊε είνκε νάζμ βα γανούν ρα νταρ νταχέλε Τασισάτ τάμιν κοναντ /
Παρακαλώ μην αφήνετε τα παιδιά σας χωρίς επίβλεψη.
Please do not leave your children unattended.

ﻟﻄﻔﺎً ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن را ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت رﻫﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ

/ Λοτφάν φαρζαντάνεταν ρα μπεντούνε νεζαράτ ραχά νακονίντ /
Είστε υπεύθυνος / -η για τα παιδιά σας.
You are responsible for your children.

ﺷام ﻣﺴﺌﻮل ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ

/ Σομά μασουλέ μπατσεχάγιε χόντεταν χαστίντ /
Παρακαλώ σεβαστείτε τους κανόνες που σας δόθηκαν όσον αφορά τη διαμονή σας
στο οίκημα / κέντρο φιλοξενίας.
Please respect the house / site rules which have been given to you.

 اﺣﱰام ﺑﮕﺬارﯾﺪ، ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻫﺴﺖ/ ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺎن داده ﺷﺪه و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘﺘﺎن در ﮐﻤﭗ

/ Λοτφάν μπε μογαραράτι κε μπεχετάν νταντέ σοντέ βα μαρμπούτ μπε κάμπ / μαρκαζέ νεγκαχντάρι
χαστάντ, ετεράμ μπογοζάριντ /
Αυτό είναι ένα ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας. Μπορείτε να εισέρχεσθε και να εξέρχεσθε ελεύθερα κατά το
μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.
This is an open camp, you can enter and exit with no restriction for the biggest part of the day.

 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آزاداﻧﻪ در ﺑﯿﺸﱰ اوﻗﺎت روز داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ.اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺎز اﺳﺖ

/ Ειν ιέκ μαρκαζε νεγκαχντάρϊε μπάζ αστ. Μιταβανίντ αζαντανέ νταρ μπίσταρε ογάτε ρούζ νταχέλ βα
χαρέτζ σαβιντ /
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ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری

ΚΑΝΟΝΕΣ
Το κέντρο φιλοξενίας έχει δωμάτια / κοντέινερ / αντίσκηνα.
This camp has rooms / containers / tents.

 ﭼﺎدر دارد/  ﮐﺎﻧﺘﯿرن/ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری اﺗﺎق

/ Μαρκάζε νεγκαχνταρί ατάγ / κοντινέρ / τσαντόρ ντάραντ /
Μπορεί να χρειαστεί να μοιραστείτε το δωμάτιό / αντίσκηνό με άλλη οικογένεια / άλλο άτομο.
You may have to share your room / tent with another family / person.

 ﻓﺮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ/  ﭼﺎدررا ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده/ ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺷﻮد اﺗﺎق

/ Σάϊαντ λάζεμ σαβάντ οτάγ / τσαντόρ ρα μπα ντίγκαρ χανεβαντέ / φάρντ ταγσίμ κονίντ /
Δεν χρειάζεται να μοιραστείτε το δωμάτιό / αντίσκηνό σας με άλλη οικογένεια / άλλο άτομο.
You don’t have to share your room / tent with another family / person.

 ﻓﺮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ/  ﭼﺎدرﺗﺎن را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده/ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﺗﺎق ﺗﺎن

/ Λαζεμ νίστ οτάγεταν / τσαντόρεταν ρα μπα ντίγκαρ χανεβαντέ / φάρντ ταγσίμ κονίντ /
Πρέπει να καθαρίζετε μόνοι σας το αντίσκηνό / δωμάτιό / κοντέινερ σας.
You must clean your own tent / room / container.

 ﮐﺎﻧﺘﯿرنﺗﺎن را متﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ/  اﺗﺎق/ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﭼﺎدر

/ Μπαϊάντ χοντετάν τσαντόρ / οτάγ / κοντίνερετάν ρα ταμίζ κονίντ /
Παρακαλείσθε να μην ανάβετε φωτιές μέσα στο κέντρο φιλοξενίας.
Please do not set fires inside the camp.

ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ داﺧﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری آﺗﺶ روﺷﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ

/ Χάχεσμάνδιμ ντάχελε μαρκαζέ νεγκαχνταρί άτας ρόσαν νακονίντ /
Παρακαλείσθε να μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα στο έδαφος.
Please do not throw burning cigarettes on the ground.

ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﺳﯿﮕﺎر روﺷﻦ را روی زﻣﯿﻦ ﻧﻨﺪازﯾﺪ

/ Χάχεσμάνδιμ σιγκάρε ρόσαν ρα ρούιε ζανίν νάνδαζιντ /
Σε αυτόν το χώρο δεν επιτρέπεται το μαγείρεμα.
Cooking is not allowed in this area.

آﺷﭙﺰی در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ

/ Ασπαζί νταρ είν γεσμάτ μοτζάζ νίστ /
Μπορείτε να φορτίσετε το τηλέφωνό σας εκεί δωρεάν.
You can charge your telephone there, for free.

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺎن را آﻧﺠﺎ راﯾﮕﺎن ﺷﺎرژ ﮐﻨﯿﺪ

/ Μιταβανίντ τελεφόνεταν ρά αντζά ραϊεγκάν σάρτς κόνιντ /
Παρακαλείσθε να μην καίτε σκουπίδια, ξερά χόρτα, δέντρα ή κλαδιά. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
Please do not burn trash, dry plants, trees or branches. Τhere is danger of fire.

 ﺧﻄﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزی وﺟﻮد دارد. درﺧﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ را آﺗﺶ ﻧﺰﻧﯿﺪ، ﻋﻠﻔﻬﺎی ﺧﺸﮏ،ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ آﺷﻐﺎﻟﻬﺎ

/ Χάχεσμάνδιμ ασγαλά, αλαφχάϊε χόσκ, ντεραχτάν γιά σαχεχά ρα άτας ναζανίντ.
Χατάρε άτας σούζι βοτζούντ ντάραντ /
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EΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
SPECIAL ISSUES FOR WOMEN

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت وﯾﮋه ﺟﻬﺖ زﻧﺎن

/ Μοζουάτε βιζέ τζαχατέ ζανάν /

Θέλετε κάτι ιδιαίτερο για εσάς;
Would you like something specific for yourself?

ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ؟

/ Τσίζε χάσι μπαράϊε χοντετάν μίχαχιντ; /
Θέλετε κάτι ιδιαίτερο για το μωρό σας / τα παιδιά σας;
Would you like something specific for your baby / your children?

 ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ؟/ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺗﺎن

/ Τσίζε χάσι μπαράϊε κουντακετάν / μπατσεχάεταν μίχαχιντ; /
Παρακαλώ κοιτάξτε για το σήμα με τη Μπλε Κουκίδα.
Please look for the Blue Dot sign.

 ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ،ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﮥ آﺑﯽ دارد

/ Λοτφάν μπε αλαμάτι κε νογτέαι αμπί νταράντ, νεγκάχ κονίντ /
Πότε περιμένετε να γεννηθεί το μωρό σας;
When is your baby expected?

ﮐﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﺪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎد؟

/ Κέι μονταζερίντ μπατσέταν μπε ντονιά μπιάντ; /
Πότε γεννήθηκε το μωρό σας;
When was your baby born?

ﺑﭽﻪ ﺗﺎن ﮐﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ؟

/ Μπατσέταν κέι μπε ντονιά αμαντ; /
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ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت وﯾﮋه ﺟﻬﺖ زﻧﺎن

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Πρώτα τα παιδιά και μετά οι γυναίκες.
Children first and then the women.

اول ﺑﭽﻪ ﻫﺎ و ﺑﻌﺪ ﺧﺎ ﻧﻢ ﻫﺎ

/ Αβάλ μπατσεχά βα μπάντ χανομχά /
Υπάρχει ένας χώρος για παιδιά / γυναίκες εκεί.
There is an area for children / women there.

 ﺧﺎ منﻬﺎ وﺟﻮد دارد/ آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻫﺎ

/ Αντζά ιέκ μαχάλ μπαράϊε μπατσεχά / χανομχά βουτζούντ ντάραντ /
Υπάρχει ένας χώρος για θηλασμό εκεί.
There is an area for breast feeding there.

آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﺷﯿﺮ دادن وﺟﻮد دارد

/ Αντζά ιέκ μαχάλ μπαράϊε σιρ δαντάν βουτζούντ ντάραντ /
Τα μωρά μπορούν να πλένονται σε έναν ειδικό χώρο εκεί.
Babies can be cleaned / washed at a special facility there.

ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺠﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﻮﻧﺪ

/ Κούντακαν μιταβανίντ αντζά ντάρ ιέκ μαχάλε μαχσούσε σοστεσού νταντέ σαβάνδ /
Είστε ασφαλής εδώ.
You are safe here.

اﯾﻨﺠﺎ در اﻣﻨﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ

/ Ειντζά ντάρ αμνιάτ χαστίντ /
Παρακαλώ απευθύνετε αυτό στ.. [όνομα / αρχή / οργάνωση].

 ﺳﺎزﻣﺎن[ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ/ ﻣﺮﺟﻊ/ ]اﺳﻢ...ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺑﻪ

/ Λοτφάν μπαμπάτε είν μπέ … [έσμ / μαρτζά / σαζμάν] μορατζεαί κονιντ /
Εάν χρειάζεστε μετεγκατάσταση σε άλλο χώρο φιλοξενίας, αυτό μπορεί να γίνει.
If you need to relocate to another site this can take place.

 اﯾﻦ ﮐﺎرﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد،اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری دﯾﮕﺮی دارﯾﺪ

/ Αγγάρ νιάζ μπε τζαμπετζάϊ μπε μαχάλε νεγκαχντάριε ντιγκαρί νταρίντ, ειν κάρ μιταβανάντ σουράτ
μπεγγίραντ /
Εάν χρειάζεστε μετεγκατάσταση σε άλλο χώρο φιλοξενίας, αυτό δεν μπορεί να γίνει.
If you need to relocate to another site this cannot take place.

 اﯾﻦ ﮐﺎر منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد،اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری دﯾﮕﺮی دارﯾﺪ

/ Αγγάρ νιάζ μπε τζαμπετζάϊ μπε μαχάλε νεγκαχντάριε ντιγκαρί νταρίντ, ειν κάρ νεμιταβανάντ σουράτ
μπεγγίραντ /
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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
SPECIAL ISSUES FOR
UNACCOMPANIED CHILDREN

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت وﯾﮋه ﺟﻬﺖ اﻓﺮاد زﯾﺮﺳﻦ ﺑﺪون ﻫﻤﺮاه

/ Μοζουάτε βηζέ τζαχάτε αφράντε ζιρε
σεν μπεντούνε χαμράχ /

Πόσων χρονών είσαι;
How old are you?

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﯽ؟

/ Τσάντ σαλέ χαστί; /
Πού βρίσκεται ο πατέρας / η μητέρα σου;
Where is your father / mother?

Πού βρίσκεται η οικογένειά σου;
Where is your family?

/ Πενταράτ / μανταράτ κοτζάστ; /

/ Χανεβαντεάτ κοτζάστ; /

 ﻣﺎدرت ﮐﺠﺎﺳﺖ؟/ ﭘﺪرت

ﺧﺎﻧﻮاده ات ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

Έχεις επαφή με την οικογένειά σου;
Are you in contact with your family?

ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ات در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﯽ؟

/ Μπα χανεβαντεάτ νταρ ερτεμπάτ χαστί; /
Εάν αισθάνεσαι ότι απειλείσαι, απευθύνσου στ.. [όνομα / αρχή / οργάνωση].

 ﺳﺎزﻣﺎن[ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ/  ﻣﺮﺟﻊ/  ]اﺳﻢ...  ﺑﻪ،اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﺪﯾﺪی

/ Αγγάρ εχσάς μίκονι κέ νταρ ταχντίντι, μπέ… [έσμ / μαρτζά / σαζμάν] μορατζεέ κον /
Είσαι ασφαλής εδώ.
You are safe here.

اﯾﻨﺠﺎ در اﻣﻨﯿﺖ ﻫﺴﺘﯽ

/ Ειντζά νταρ αμνιάτ χάστι /
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اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺳﻦ ﺑﺪون ﻫﻤﺮاه

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Μην φοβάσαι.
Do not be afraid.

ﻧﱰس

/ Νάταρς /
Εάν είσαι κάτω των 18 ετών και ταξιδεύεις μόνος / -η σου, οι αρχές μπορούν να σε προστατέψουν.
If you are under 18 and travelling alone the authorities can protect you.
 ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﺳﺎل ﻫﺴﺘﯽ وﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ18 اﮔﺮ زﯾﺮ
/ Αγγάρ ζίρε χετζντά σάλ χαστί βα μπε τανχαεί σαφάρ μίκονι, μασουλίν μίταβανανδ αζ το μοχαφεζάτ κόνανδ /
Εάν είσαι κάτω των 18 ετών και ταξιδεύεις μόνος / -η σου, υπάρχουν οργανισμοί / οργανώσεις που
μπορούν να σε υποστηρίξουν.
If you are under 18 and travelling alone there are organisations that can support you.

 ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ/  ارﮔﺎﻧﻬﺎﯾﯽ، ﺳﺎل ﻫﺴﺘﯽ وﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ18 اﮔﺮ زﯾﺮ

/ Αγγάρ ζίρε χετζντά σάλ χαστί βα μπε τανχαεί σαφάρ μίκονι, οργγανχάει / σαζμανχάει βοτζούντ ντάρανδ
κέ μιταβανάνδ αζ το ποστιμπανί κονανδ /
Υπάρχουν δωρεάν ξενώνες διαθέσιμοι για παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους.
There are free shelters available for children travelling alone.

 ﻫﺴﺖ،ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻬﺎی راﯾﮕﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در دﺳﱰس ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

/ Χαμπγκαχχάιε ραϊεγκάνι βοτζούντ ντάρανδ κέ νταρ νταστρέσε μπατσεχάει κε τανχά μοσαφερατ
μικονάνδ, χάστ /
Δήλωσε την πραγματική ηλικία σου και τα πραγματικά στοιχεία σου στις αρχές.
Declare your actual age and true personal details to the authorities.

ﺳﻦ واﻗﻌﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت واﻗﻌﯽ ات را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﻦ

/ Σένε βαγεεί βα μοσαχασάτε βαγεείατ ρά μπε μασουλίν έλαμ κον /
Είναι προς το συμφέρον σου.
It is for your benefit.

ﺑﻪ ﻧﻔﻌﺖ اﺳﺖ

/ Μπε νάφατ αστ /
Για να το κάνεις αυτό, μπορείς να απευθυνθείς στ.. [όνομα / αρχή / οργάνωση].

 ﺳﺎزﻣﺎن[ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯽ/  ﻣﺮﺟﻊ/  ]اﺳﻢ...  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﺎر

/ Μπαράϊε αντζάμε ειν κάρ, μιταβανί μπε… [έσμ / μαρτζά / σαζμάν] μορατζεέ κονί /
Απευθύνσου στ.. [όνομα / αρχή / οργάνωση], εάν αντιμετωπίζεις κάποια απειλή / κάποιο πρόβλημα.
Speak to [person / authority / organisation] if you face a threat / problem.

 ﺳﺎزﻣﺎن[ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ/  ﻣﺮﺟﻊ/  ]اﺳﻢ... ﻣﺸﮑﻠﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ/ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪی

/ Αγγάρ μπα ταχντίντι / μοσκέλι ρουμπερού χάστι μπέ … [έσμ / μαρτζά / σαζμάν] μορατζεέ κον /
Υπάρχει κάποια δραστηριότητα (ζωγραφική, σπορ κλπ) που θες να κάνεις εδώ;
Is there an activity (painting, sports etc) that you would like to do here?

 ورزش و ﻏﯿﺮه( ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ اﯾﻨﺠﺎ آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯽ؟،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ )ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺎﺷﯽ

/ Φααλιατχάει (μεσλε ναγασί, βαρζές βα γείρε) χαστ κε μίχαχι ειντζά ανχα ρα αντζάμ μπένταχι΄ /
Εάν κάποιος άγνωστος σε πλησιάσει και προσφερθεί να σε βοηθήσει, να είσαι προσεκτικός / -η.
If someone you do not know approaches you and offers for help, be careful.

 ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش،اﮔﺮ ﻓﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮدش را ﺑﺘﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ دﻫﺪ

/ Αγγάρ φάρντε νασενάσι χοντας ρά μπε το ναζντίκ μικονάντ βα πισναχάντε κομάκ μινταχάτν,
μοβάζεμπ μπάς /
Να το αναφέρεις ή να επικοινωνήσεις με τις αρχές.
Report this or contact the authorities.

آن را اﻋﻼم ﮐﻦ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ متﺎس ﺑﮕﯿﺮ

/ Ααν ρα ελάμ κον για μπα μασουλίν ταμάς μπεγγιρ /
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