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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.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

CONTENTS

Γενική Επικοινωνία
General Communication

5

Χρόνος
Time

11

Αριθμοί
Numbers

15

Οικογένεια
Family

19

Μέσα Μεταφοράς
Means of Transport

23

Στέγαση / Μή Διατροφικά Είδη
Shelter / Non-food Items

25

Είδη
Items

29

Σίτιση
Food

33

Υγεία
Health

37

Προστασία
Protection

41

Νομικές Διασικασίες
Legal Procedures

45

Υπηρεσίες Στήριξης
Support Services

47

Ύδρευση, Αποχέτευση & Υγιεινή
Water, Sanitation & Hygiene

49

Κανόνες Κέντρου Φιλοξενίας
Site Rules

53

Ειδικά Θέματα για Γυναίκες
Special Issues for Women

57

Ειδικά Θέματα για Ασυνόδευτους Ανήλικους
Special Issues for Unaccompanied Minors

61

ΓΕΝΙΚH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
GENERAL COMMUNICATION

ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﮑﺮدﻧﯽ ﮔﺸﺘﯽ

/ Πεουεντί κιρντινί γκιστί /

Συγγνώμη
Excuse me

Γεια σας
Hello

ﺳاڵوﺗﺎن ﻟێﺒێﺖ

ﺑﺒﻮورە

Kαλημέρα
Good morning

Λυπάμαι
Sorry

/ Μπεϊανι μπάς /

/ Μπεντάχεουε /

/ Σλάουταν λέμπετ /

/ Μπιμπούρε /

ﺑەﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎش

ﺑەداﺧەوە

Kαλό βράδυ
Good evening

Παρακαλώ
Ρlease

/ Έουαρε μπάς /

/ Φερμού /

ﺋێﻮارە ﺑﺎش

ﻓەرﻣﻮو

Aντίο
Goodbye

(Σας) ευχαριστώ

ﺧﻮاﺣﺎﻓﯿﺰ

/ Χουάχαφίζ /
Παρακαλώ
Υou are welcome

Πώς σας λένε;
What is your name?

/ Σαϊάνι νίε /

/ Ναούταν τσιέ; /

ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﯿە

ﻧﺎوﺗﺎن ﭼﯿﯿە؟
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Όχι
Νo

Ναι
Yes

ﺑەڵێ

ﻧەﺧێﺮ

Αριστερά
Left

Δεξιά
Right

/ Μπέλε /

/ Νεχέρ /

ﭼەپ

ڕاﺳﺖ

Από πού είστε;
Where do you come from?

Πόσων χρονών είστε;
How old are you?

/ Χέλκι κούεϊτ; /

/ Τεμένταν Τσέντ σάλε; /

/ Τσέπ /

/ Ράστ /

ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮێﯿﺖ؟

ﺗەﻣەﻧﺘﺎن ﭼەﻧﺪ ﺳﺎڵە؟

Δεν σας καταλαβαίνω.
I don’t understand you.

Δεν γνωρίζω.
I don’t know.

ﻟێﺘﺎن ﻧﺎﮔەم

ﻧﺎزاﻧﻢ

Τι κάνετε;
How are you?

Παρακαλώ καθίστε.
Please have a seat.

/ Λέταν τενάγκεμ /

/ Νάζανμ /

ﭼﯚﻧﻦ؟

ﺗﮑﺎﯾە داﺑﻨﯿﺸﻦ

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

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

/ Κισέ ντεκεν μπε Γιονανί / Εινγκλιζί; /

/ Κισέ ντεκεν μπε Εραμπί / Φαρσί; /

/ Τσόνιν? /

/ Τκάιε ντάμπινισιν /

ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی؟/ﻗﺴە دەﮐەن ﺑە ﯾﯚﻧﺎﻧﯽ

ﻓﺎرﺳﯽ؟/ﻗﺴە دەﮐەن ﺑە ﻋەرەﺑﯽ

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

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

/ Κισέ ντεκεν μπε σορανί / [ζμάν]; /

/ Μπε Ουρντού / Κιρμαντζί κισε ντεκεϊτ; /

]زﻣﺎن[؟/ﻗﺴە دەﮐەن ﺑە ﺳﯚراﻧﯽ

 ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﻗﺴە دەﮐەﯾﺖ؟/ ﺑە ﺋﻮردو

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?

/ Ντετούανιν αγκαντάρμ μπιν μπέ γιαρμετί; /

/ Ντετούανιν εούεμ μπο μπνούσιν; /

دەﺗﻮاﻧﻦ ﺋﺎﮔﺎدارم ﺑﻦ ﺑە ﯾﺎرﻣەﺗﯽ؟

دەﺗﻮاﻧﻦ ﺋەوەم ﺑﯚ ﺑﻨﻮوﺳﻦ؟

Θα καλέσω έναν διερμηνέα.
I will call an interpreter.

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

/ Μούτερτζιμεκ μπανγκ ντεκέμ /

/ Έουε λε [σούεν] /

ﻣﻮﺗەرﺟﻤێﻚ ﺑﺎﻧﮓ دەﮐەم

ﺋﯿﻮە ﻟە ] ﺷﻮێﻦ[ ن
Ελάτε μέσα.
Come in.

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

وەرﻧە ژوورەوە

ﺋەوێ/ﺗﮑﺎﯾە ﭼﺎوەڕێﺒﮑەن ﻟە ﺋێﺮە

/ Ουερνέ ζούρεουε /

/ Τκάιε τσαουερέ μπικέν λε έρε / έουε /
Παρακαλώ περιμένετε [χρονικό διάστημα].

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

ﺗﮑﺎﯾە ﺟﺎرێﮑﯽ ﺗﺮ وەرﻧەوە ﺳﺒەﯾﻨێ

/ Τκάιε τζάρεκι τιρ ουερνεούε σιμπέινε /
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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.

/ Τκάιε τζάρεκι τιρ ουερνεούε μπέιανι / ντουάι νιουερό /

/ Τκάιε τζάρεκι τιρ ουερνεούε ντουαι τσαντ ροζεκι τιρ /

دوای ﻧﯿﻮەڕۆ/ﺗﮑﺎﯾە ﺟﺎرێﮑﯽ ﺗﺮ وەرﻧەوە ﺑەﯾﺎﻧﯽ

Παρακαλώ ηρεμήστε / χαλαρώστε.
Please calm down / relax.

ﺗﮑﺎﯾە ﺟﺎرێﮑﯽ ﺗﺮ وەرﻧەوە دوای ﭼەﻧﺪ ڕۆژێﻚ
Μπορείτε να με εμπιστευτείτε.
You can trust me.

ﻟەﺳەرﺧﯚ ﺑﻦ/ﺗﮑﺎﯾە ﻫێﻤﻦ ﺑﻦ

دەﺗﻮاﻧﻦ ﻣﺘامﻧەم ﭘێ ﺑﮑەن

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

Τι σας συνέβη;
What happened to you?

/ Κεσεκέι χότιμ πέ μπλέ /

/ Τσιτάν λέ μπεσερχάτουε /

/ Τκάιε χέμιν μπιν / λεσερχό μπιν /

/ Ντετουάνιν μιτμανέμ πέ μπικέν /

ﮐێﺸەﮐەی ﺧﯚﺗﻢ ﭘێ ﺑڵێ

ﭼﯿﺘﺎن ﻟێ ﺑەﺳەرﻫﺎﺗﻮوە

Τι χρειάζεστε;
What do you need?

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

ﭘێﻮﯾﺴﺘﯿﺘﺎن ﺑە ﭼﯿﯿە؟

ﭼﯚن دەﺗﻮاﻧﻢ ﯾﺎرﻣەﺗﯿﺘﺎن ﺑﺪەم؟

/ Πεουίστιταν μπε τσίε? /

/ Τσόν ντετουάνιμ γιαρμετίταν μπιντέμ /

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

 ﺋەو دەﺗﻮاﻧێﺖ ﯾﺎرﻣەﺗﯿﺘﺎن ﺑﺪات، ﮐەﺳێﻚ دەﻫێﻨﻢ

/ Κεσέκ ντεχένιμ, έου ντετουανέτ γιαρμετίταν μπιντάτ /
Δυστυχώς, δεν μπορώ να σας βοηθήσω.
Unfortunately I cannot help you.

 ﻧﺎﺗﻮاﻧﻢ ﯾﺎرﻣەﺗﯿﺘﺎن ﺑﺪەم، ﺑەداﺧەوە

/ Μπε ντάχεουε νατουάνιμ γιαρμετίταν μπιντέμ /
Είμαι διερμηνέας.
I am an interpreter.

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

دوﮐﺘﯚرم/ﻣﻦ ﭘﺎرێﺰەرم

ﻣﻦ ﻣﻮﺗەرﺟﻢ

/ Μιν παρεζέριμ / ντουκτόρμ /

/ Μιν μουτερτζίμιμ /

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

ﮐﺎرﻣەﻧﺪی ﺑەڕێﻮەﺑەراﯾەﺗﯿﻢ/ﻣﻦ ﺑەرﭘﺮﺳﯽ ﺑﻨﮑەی ﻣێﻮاﻧﺪارﯾﻢ

/ Μιν μπερπίρσι μπινκέι μεουανδαρίμ / καρμέντι μπερέουμπεραέτιμ /
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.

ﺳﻮوﭘﺎ/ﮐﺎر دەﮐەم ﺑﯚ ﭘﯚﻟﯿﺲ

ﮐﺎر دەﮐەم ﺑﯚ ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ﯾﯚﻧﺎﻧﯽ

/ Κάρ ντεκέμ μπό πολίς / σουπά /

/ Κάρ ντεκέμ μπό Χκουμετί Γιονανί /

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

ﮐﺎر دەﮐەم ﺑﯚ داﺋﯿﺮەی ﭘێﺸﻮازی و دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﻧﺎﺳﻨﺎﻣە

/ Κάρ ντεκέμ μπό Νταέρεϊ πεσουάζι ου ντίαρικρντινί νασνάμε /
Δουλεύω για την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες / μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μιλήσετε με την αστυνομία / το στρατό.
For more information you can talk to the police / the army.

 ﺳﻮوﭘﺎ/ﺑﯚ زاﻧﯿﺎری زﯾﺎﺗﺮ دەﺗﻮاﻧﻦ ﻗﺴە ﺑﮑەن ﻟەﮔەڵ ﭘﯚﻟﯿﺲ

/ Μπό ζανίαρι ζιάτιρ ντετουάνιν κισέ μπικέν λεγκέλ πολίς / σουπά /
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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.

ﺑﯚ زاﻧﯿﺎری زﯾﺎﺗﺮ دەﺗﻮاﻧﻦ ﻗﺴە ﺑﮑەن ﻟەﮔەڵ داﺋﯿﺮەی ﭘێﺸﻮازی ودﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯿﻨﺎﺳﻨﺎﻣە

/ Μπό ζανίαρι ζιάτιρ ντετουάνιν κισέ μπικέν λεγκέλ Νταέρεϊ πεσουάζι ου ντίαρικρντινί νασνάμε /
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μιλήσετε με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες / μία ΜΚΟ.

Αυτή η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν.
This service is provided for free.

ﺋەم داﺋﯿﺮەﯾە ﺧﺰﻣەﺗﺪەﮐﺎت ﺑەﺑێ ﺑەراﻣﺒەر

/ Αμ νταέραια χιζμάτ ντεκάτ μπε μπεράμπερ /
Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται στο κέντρο φιλοξενίας είναι δωρεάν.
All services provided in the camp are for free.

ﻫەﻣﻮو ﺋەو ﺧﺰﻣەﺗﺎﻧەی ﻟە ﺑﻨﮑەی ﻣﯿﻮاﻧﺪارﯾﺪا ﭘێﺸﮑەش دەﮐﺮێﻦ ﺑە ﺑێ ﺑەراﻣﺒەرە

/ Χεμού έου χιζμετάνεϊ λε μπινκέι μιουαντάριντα πεσκές ντεκρέν μπέμπεραμπέρε /
Μπορείτε να βρείτε τράπεζα / ταχυδρομείο στ.. [τοποθεσία].
You can find a bank / post office at [location].

 ]ﻧﺎوی ﺷﻮێﻦ[ﺑﺒﯿﻨﻨەوە..داﺋﯿﺮەی ﭘﯚﺳﺖ ﻟە/دەﺗﻮاﻧﻦ ﺑﺎﻧﻖ.

/ Ντετουάνιν κέ μπάνκ / ντάερει πόστ... λε [σουέν] μπιμπιννέουε /
Μπορείτε να βρείτε σούπερ μάρκετ στ.. [τοποθεσία].
You can find a supermarket at [location].

 ]ﻧﺎوی ﺷﻮێﻦ[ﺑﺒﯿﻨﻨەوە..دەﺗﻮاﻧﻦ ﺳﻮﭘەر ﻣﺎرﮐێﺖ ﻟە

/ Ντετουάνιν κέ σούπερ μαρκέτ ... λε [σουέν] μπιμπιννέουε /
Μπορείτε να περπατήσετε για να πάτε στ… [τοποθεσία].

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

Να προσέχετε.
Take care.

ﺋﺎﮔﺎﺗﺎن ﻟە ﺧﯚﺗﺎن ﺑێﺖ

/ Άγκαταν λε χοτάν μπέτ /
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ΧΡΟΝΟΣ
ΤΙΜΕ

ﮐﺎت

/ Κάτ /

Λεπτό
Minute

Χρόνος
Year

/ Χουλέκ /

/ Σάλ /

ﺧﻮﻟەك دەﻗە

ﺳﺎڵ

Ώρα
Hour

Χθες
Yesterday

/ Κατζμέρ /

/ Τούενε /

ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ

دوێﻨێ

Ημέρα
Day

Σήμερα
Today

/ Ρόζ /

/ Έμρο /

ڕۆژ

ﺋەﻣڕۆ

Εβδομάδα
Week

Αύριο
Tomorrow

/ Χεφτέ /

/ Σμπέινε /

ﻫەﻓﺘە

ﺳﺒەﯾﻨێ

Μήνας
Month

[Αριθμός] Μέρες πρίν
[Νumber] days ago

/ Μάνγκ /

/ Πές [ζμάρε] ροζ /

ﻣﺎﻧﮓ

ﭘێﺶ ]ژﻣﺎرە[ ڕۆژ
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ﮐﺎت

ΧΡΟΝΟΣ
Ιανουάριος
January

Φεβρουάριος
February

ﮐﺎﻧﻮوﻧﯽ دووەم

ﺷﻮﺑﺎت

/ Κανούνι ντούαμ /

/ Σουμπάτ /

Μάρτιος
March

Απρίλιος
April

ﻣﺎرت

ﻧﯿﺴﺎن

Μάιος
May

Ιούνιος
June

/ Μαΐς /

/ Χουζεϊράν /

/ Μάρτ /

/ Νισσάν /

ﻣﺎﯾﺲ

ﺣﻮزەﯾﺮان

Ιούλιος
July

Αύγουστος
August

/ Τεμμούζ /

/ Άμπ /

ﺗەﻣﻤﻮز

ﺋﺎب

Σεπτέμβριος
September

Οκτώβριος
October

ﺋەﯾﻠﻮول

ﺗﴩﯾﻨﯽ ﯾەﮐەم

/ Εϊλούλ /

/ Τισρίνι γιεκέμ /

Νοέμβριος
November

Δεκέμβριος
December

/ Τισρίνι ντούεμ /

/ Κανούνι γιακάμ /

ﮐﺎﻧﻮوﻧﯽ ﯾەﮐەم

ﺗﴩﯾﻨﯽ دووەم

Δευτέρα
Monday

Τρίτη
Τuesday

دووﺷەﻣﻤە

ﺳێﺸەﻣﻤە

/ Ντούσεμμε /

/ Σέσεμμε /
Πέμπτη
Thursday

Τετάρτη
Wednesday

ﭼﻮارﺷەﻣﻤە

ﭘێﻨﺠﺸەﻣﻤە

Παρασκευή
Friday

Σάββατο
Saturday

/ Χέινι /

/ Σεμμέ /

/ Πέντζσεμμε /

/ Τσουάρσεμμε /

ﻫەﯾﻨﯽ

ﺷەﻣﻤە

Κυριακή
Sunday

ﯾەﮐﺸەﻣﻤە

/ Γιάκσεμμε /
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ΑΡΙΘΜΟΙ
NUMBERS

ژﻣﺎرەﮐﺎن

/ Ζμαρεκάν /

Ένα
One

Δύο
Two

/ Γιάκ /

/ Ντού /

ﯾەك

دوو

Τρία
Three

Τέσσερα
Four

/ Σε /

/ Τσουάρ /

ﺳێ

ﭼﻮار

Πέντε
Five

Έξι
Six

/ Πέντζ /

/ Σές /

ﭘێﻨﺞ

ﺷەش

Εφτά
Seven

Οκτώ
Eight

/ Χέφτ /

/ Χάστ /

ﺣەﻓﺖ

ﻫەﺷﺖ

Εννέα
Nine

Δέκα
Ten

/ Νό /

/ Ντέ /

ﻧﯚ

دە
15

ژﻣﺎرەﮐﺎن

ΑΡΙΘΜΟΙ
Έντεκα
Eleven

Δώδεκα
Twelve

ﯾﺎزدە

دوازدە

/ Γιάζντε /

/ Ντουάζντε /

Δεκατρία
Thirteen

Δεκατέσσερα
Fourteen

/ Σίαζντε /

/ Τσουαρντέ /

ﺳﯿﺎزدە

ﭼﻮاردە

Δεκαπέντε
Fifteen

Δεκαέξι
Sixteen

/ Παζντέ /

/ Σαζντέ /

ﭘﺎزدە

ﺷﺎزدە

Δεκαεφτά
Seventeen

Δεκαοκτώ
Eighteen

ﺣەﭬﺪە

ﻫەژدە

Δεκαεννέα
Nineteen

Είκοσι
Twenty

/ Χεβντέ /

/ Χεζντέ /

ﻧﯚزدە

ﺑﯿﺴﺖ

/ Νοζντέ /

/ Μπίστ /

Τριάντα
Thirty

Σαράντα
Fourty

/ Σί /

/ Τσιλ /

ﺳﯽ

ﭼﻞ

Πενήντα
Fifty

Εξήντα
Sixty

ﭘەﻧﺠﺎ

ﺷەﺳﺖ

Έβδομήντα
Seventy

Ογδόντα
Eighty

/ Χεφτά /

/ Χαστά /

/ Πεντζά /

/ Σεστ /

ﻫەﺷﺘﺎ

ﺣەﻓﺘﺎ

Ενενήντα
Ninety

Εκατό
One Hundred

/ Νεούεντ /

/ Σεντ /

ﻧەوەد

ﺳەد
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
FAMILY

ﺧێﺰان

/ Χεζάν /

Γονείς
Parents

Οικογένεια
Family

داﯾﮏ وﺑﺎوك

ﺧێﺰان

Αδελφός
Brother

Αδελφή
Sister

ﺑﺮا

ﺧﻮﺷﻚ

/ Χεζάν /

/ Νταικουμπάουκ /

/ Μπρά /

/ Χούσικ /

Ο Σύζυγος
Ηusband

Η Σύζυγος
Wife

ﻣێﺮد

ژن

Πατέρας
Father

Μητέρα
Mother

/ Ζιν /

/ Μέρντ /

ﺑﺎوك

داﯾﻚ

/ Μπαούκ /

/ Ντάικ /

Παιδί
Child

Μωρό
Baby

/ Μιντάλ /

/ Σαουά /

ﻣﻨﺪاڵ

ﺳﺎوا
19

ﺧێﺰان

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ξάδελφος

Ξαδέλφη

Θείος
Uncle

Θεία
Aunt

ﺧﺎڵ، ﻣﺎم

ﭘﻮور

/ Μάμ, χάλ /

/ Πούρ /

Ανιψιός

Ανιψιά

Παππούς
Grandfather

Γιαγιά
Grandmother

ﺑﺎﭘﯿﺮە

داﭘﯿﺮە ﻧەﻧﻚ

Εγγονός

Εγγονή

Αγόρι
Boy

Κορίτσι
Girl

/ Κούρ /

/ Κιτς /

/ Μπάπιρε /

/ Νταπίρε (νένικ) /

ﮐﻮڕ

ﮐﭻ

Άντρας
Man

Γυναίκα
Woman

/ Πίαου /

/ Ζιν /

ﭘﯿﺎو

ژن
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ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
MEANS OF TRANSPORT

ﻧﺎوەﻧﺪەﮐﺎﻧﯽ ﮔﻮاﺳﺘﻨەوە

/ Ναουαντακανί γκουάστινεουε /

Αυτοκίνητο
Car

Τρένο
Train

ﺋﻮﺗﻮﻣﺒێﻞ

ﺷەﻣەﻧﺪەﻓەر

/ Οτομπέλ /

/ Σεμεντεφέρ /

Ταξί
Taxi

Πλοίο

ﺗﺘﺎﮐﺴﯽ

/ Ταξί /
Λεωφορείο
Bus

Αεροπλάνο
Airplane

/ Πάς /

/ Φρόκε /

ﭘﺎس

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

 ﺟﯚرەﮐﺎن ﺑێﺠﮕە ﻟەﺧﻮاردەﻣەﻧﯽ/ﺟێﯽ ﺣەواﻧەوە

/ Τζέι χεουάνεουε/Τζορεκάνι μπέτζιγκε
λε χουαρντέμενι /

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

ژوورﺗﺎن ﭘێﺪەدات/ﮐﯚﻧﺘەﯾﻨەر/داﻣﻮدەزﮔﺎ[ ﭼﺎدر/ڕێﮑﺨﺮاو/ﻧﺎو

/ [Νάου / ρεκχράου / ντάμου ντεζγκά] τσάντιρ / κοντέινερ / ζούρταν πεντεντάτ /
Μπορείτε να λάβετε [είδος] εκεί.
You can receive [item] there.

دەﺗﻮاﻧﻦ ]ﺟﯚر[ وەرﮔﺮن ﻟەوێ

/ Ντετουάνιν [τζόρ] ουέργκιριν λεούε /
Παρακαλώ περιμένετε μέχρι αύριο.
Please wait until tomorrow.

ﺗﮑﺎﯾە ﭼﺎوەڕێ ﺑﮑەن ﺗﺎ ﺳﺒەﯾﻨﯽ

/ Τκάιε τσάουερε μπικέν τά σιμπέινε /
Παρακαλώ ελάτε ξανά αργότερα για να λάβετε [είδος].
Please come back later to receive [item].

ﺗﮑﺎﯾە دواﯾﯽ وەرﻧەوە ﺗﺎوەﮐﻮ ]ﺟﯚر[ وەرﮔﺮن

/ Τκάιε ντουαγί ουερνεούε τά [τζόρ] ουέργκιριν /
Μπορούμε να σας δώσουμε μόνο [αριθμός] τεμάχιο / α.
We can give you only [number] item(s).

دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺗەﻧﻬﺎ ]ژﻣﺎرە[ داﻧەﺗﺎن ﭘێﺒﺪەﯾﻦ

/ Ντετουανίν τενχά [ζμάρε] ντανετάν πέ μπιντέιν /
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 ﺟﯚرەﮐﺎن ﺑێﺠﮕە ﻟەﺧﻮاردەﻣەﻧﯽ/ﺟێﯽ ﺣەواﻧەوە

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

ﻫەر ﮐەﺳەی ﯾەك داﻧە وەردەﮔﺮێﺖ

/ Χέρ κεσέι γιέκ ντάνε ουερντεγκρέτ /
Ποιος είναι ο αριθμός του αντίσκηνου / κοντέινερ / δωματίου σας;
What is your tent / container / room number?

ژوورەﮐەﺗﺎن ﭼەﻧﺪە؟/ﮐﯚﻧﺘێﯿﻨەر/ژﻣﺎرەی ﭼﺎدر

/ Ζμάρεϊ τσάντιρ κοντέινερ / ζούρ εκετάν τσέντε? /
Η διανομή πραγματοποιείται στις [ώρα] κάθε μέρα / εβδομάδα.
Distribution takes place at [time] every day / week.

ﻫەﻓﺘەﯾەﻛﺪادەﮐﺮێﺖ/داﺑەﺷﮑﺮدن ﻟە ]ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ[ی ﻫەﻣﻮو ڕۆژێﻚ

/ Νταμπεσκιρντινί λε [κατζμέρ] ι χεμού ροζέκ / χεφτέεκντα ντεκρέτ /
Συγγνώμη, δεν παρέχουμε [είδος]. Παρέχουμε μόνο [είδος].
Sorry, we do not provide [item]. We only provide [item].

 ﺗەﻧﻬﺎ ]ﺟﯚر[ﻣﺎن ﻫەﯾە،  ]ﺟﯚر[ ﻣﺎن ﻧﯿﯿە، ﺑﺒﻮورە

/ Μπιμπούρε, [τζόρ] μάν νίε, τενχά [τζόρ] μάν χέε /
Συγνώμη, δεν έχει μείνει τίποτα.
Sorry, there is nothing left.

 ﻫﯿﭻ ﺷﺘێﻚ ﻧەﻣﺎوە، ﺑﺒﻮورە

/ Μπιμπούρε, χίτς στέκ νεμαούε /
Θα γίνει άλλη διανομή αύριο.
There will be another distribution tomorrow.

ﺷﺖ داﺑەﺷﮑﺮدﻧەوە ﺟﺎرێﮑﯽ ﺗﺮ ﺳﺒەﯾﻨێ دەﺑێﺖ

/ Σιτ ντάμπεσκιρντινεούε τζάρεκι τιρ σμπέινε ντεμπέτ /
Θα γίνει άλλη διανομή την άλλη εβδομάδα.
There will be another distribution next week.

ﺷﺖ داﺑەﺷﮑﺮدﻧەوە ﺟﺎرێﮑﯽ ﺗﺮ ﻫەﻓﺘەی داﻫﺎﺗﻮو دەﺑێﺖ

/ Σιτ ντάμπεσκιρντινεούε τζάρεκι τιρ χεφτέι νταχατού ντεμπέτ /
Θα γίνει άλλη διανομή την άλλη την [ημέρα].
There will be another distribution on [day].

ﺷﺖ داﺑەﺷﮑﺮدﻧەوە ﺟﺎرێﮑﯽ ﺗﺮ ﻟە ]ڕۆژ[ دەﺑێﺖ

/ Σιτ ντάμπεσκιρντινεούε τζάρεκι τιρ λε [ρόζ] ντεμπέτ /
Παρακαλώ, περιμένετε τη σειρά σας.
Please wait for your turn.

 ﭼﺎوەڕێﯽ ﻧﯚرەی ﺧﯚﺗﺎن ﺑﻦ، ﺗﮑﺎﯾە

/ Τικαιέ τσάουερέι νόρεϊ χόταν μπιν /
(Δεν) Υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο εδώ.
There is (no) Internet connection here.

ﭘەﯾﻮەﺳﺘﺒﻮون ﺑە ﺋﯿﻨﺘەرﻧێﺘەوە ﻫەﯾە)ﻧﯿﯿە( ﻟێﺮە

/ Πεϊουεστμπούν μπε έντερνέτεουε χέε (νίε) λέρε /
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ΕΙΔΗ
ITEMS

ﺟﯚر

/ Τζόρ /

Σκηνή
Τent

Pούχα
Clothes

/ Τσάντιρ /

/ Τζιλουμπέργκ /

ﭼﺎدر

ﺟﻠﻮﺑەرگ

Κουβέρτα
Βlanket

Πουκάμισο
Shirt

/ Μπετανί /

/ Κιράς /

ﺑەﺗﺎﻧﯽ

ﮐﺮاس ﻗەﻣﯿﺲ

Σεντόνια
Sheets

Παντελόνι
Τrousers

/ Σερτσέφ /

/ Παντόλ /

ﺳەرﭼەف

ﭘﺎﻧﺘﯚڵ

Υπνόσακος
Sleeping bag

Φούστα
Skirt

/ Κισεχεού /

/ Τενούρα /

ﮐﯿﺴەﺧەو

ﺗەﻧﻮورە

Φόρεμα
Dress

Παπούτσια
Shoes

/ Μπεντλέ /

/ Πελάου /

ﺑەدﻟە

ﭘێاڵو
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ﺟﯚر

ΕΙΔΗ
Παλτό
Coat

Μπότες
Βoots

ﭘﺎڵﺘﯚ

ﭘﻮوت

/ Παλτό /

/ Πούτ /

Γάντια
Gloves

Ομπρέλα
Umbrella

دەﺳﺘﮑێﺶ

ﭼەﺗﺮ

/ Ντεστκές /

/ Τσέτιρ /

Καπέλο
Ηat

Γυαλιά

ﮐاڵو

/ Κλάου /
Κασκόλ
Scarf

Λάμπα
Lamp

ﻣﻠﭙێﭻ

ﮔڵﯚپ

Eσώρουχα
Underwear

Πετσέτα
Τowel

/ Τζλί ζερεουέ /

/ Χαούλι /

/ Μιλπέτς /

/ Γκλόπ /

ﺟﻠﯽ ژێﺮەوە

ﺧﺎوﻟﯽ

Kάλτσες
Socks

Σαπούνι
Soap

/ Γκορεουί /

/ Σαμπούν /

ﮔﯚرەوی

ﺳﺎﺑﻮون

Κάρτα sim
Sim card

Απορρυπαντικό
Detergent

زاﻫﯽ

ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت

Σαμπουάν
Shampoo

Τηλέφωνο
Τelephone

/ Σαμπό /

/ Τελεφόν /

/ Ζαχί /

/ Σιμκάρτ /

ﺷﺎﻣﭙﯚ

ﺗەﻟەﻓﯚن

Οδοντόβουρτσα
Τoothbrush

Πάνα
Diaper

/ Φιλτσέι ντιντάν /

/ Ντάιμπι /

ﻓڵﭽەی ددان

داﯾﺒﯽ

Οδοντόκρεμα
Toothpaste

Aντιηλιακή κρέμα
Sun cream

/ Κρέμι ντιντάν /

/ Κρέμι ντιζέ χετάου /

ﮐﺮێﻤﯽ ددان

ﮐﺮێﻤﯽ دژەﻫەﺗﺎو

Χαρτί υγείας
Τoilet paper

Eντομοαπωθητικό
Anti-mosquito cream

/ Ντεσιρί άουντεσιτ /

/ Μερουκούζ /

دەﺳڕی ﺋﺎودەﺳﺖ

ﻣێﺮووﮐﻮوژ
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ΣΙΤΙΣΗ
FOOD

ﺧﻮاردن

/ Χουάρντιν /

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].

/ Χουάρντιν νταμπές ντεκρέτ [ζμάρε] τζάρ λε
ροζεκντά /

/ Χουάρντιν νταμπές κιρντινί νταχατού λε
[κατζμέρ] ντα ντεμπέτ /

ﺧﻮاردن داﺑەﺷﺪەﮐﺮێﺖ ]ژﻣﺎرە[ ﺟﺎر ﻟە ڕۆژێﮑﺪا

ﺧﻮاردن داﺑەﺷﮑﺮدﻧﯽ داﻫﺎﺗﻮو ﻟە ]ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ[ دا دەﺑێﺖ

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

Αυτό το τρόφιμο είναι χαλάλ.
This food is halal.

ﺣەﺳﺎﺳﯿﯿەﺗﺎن ﻫەﯾە ﺑە ﺧﻮاردﻧێﮑﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاو؟

ﺋەم ﺧﻮاردﻧە ﺣەاڵﻟە

/ Χεσασίετταν χέιε μπέ χουαρντινέκι ντιαρίκραού? /

/ Έμ χουάρντινε χαλάλε /

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

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

/ Έμ ζεμε γκόστι μπεράζι τέντα νιγίε /

/ Έμ χουαρντιναούγιε κχούλι τέντα νιγίε /

ﺋەم ژەﻣە ﮔﯚﺷﺘﯽ ﺑەرازی ﺗێﺪا ﻧﯿﯿە

ﺋەم ﺧﻮاردﻧەوەﯾە ﮐﺤﯚﻟﯽ ﺗێﺪا ﻧﯿﯿە؟

(Δεν) Μπορείτε να ετοιμάσετε φαγητό μόνοι σας.

Η κουζίνα είναι εκεί.
The kitchen is there.

ﻣەﺗﺒەﺧەﮐە ﻟەوێﺪاﯾە

/ Μετμπεχεκέ λεουένταγιε /
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ΦΑΓΗΤΟ
FOOD

ﺧﻮاردن

/ Χουάρντιν /
Βοδινό
Βeef

Τυρί
Cheese

ﮔﯚﺷﺘﯿﮕﺎ

ﭘەﻧﯿﺮ

Kοτόπουλο
Chicken

Σούπα
Soup

/ Γκόστι γκά /

/ Πενίρ /

ﻣﺮﯾﺸﻚ

ﺷﯚرﺑﺎ

Χοιρινό
Pork

Λαχανικά
Vegetables

/ Μρίσκ /

/ Σορμπά /

ﮔﯚﺷﺘﯽ ﺑەراز

ﺳەوزە

/ Γκόστι μπεράζ /

/ Σεούζε /

Ψωμί

Πατάτες
Potatoes

ﭘەﺗﺎﺗە

/ Πετάτε /
Pύζι
Rice

Zάχαρη
Sugar

ﺑﺮﻧﺞ

ﺷەﮐﺮ

/ Μπριντζ /

/ Σεκιρ /

Zυμαρικά
Pasta

Αλάτι
Salt

ﻣﺎﮐﺎرۆﻧﯿﺎ

ﺧﻮێ

Φρούτα
Fruit

Αλεύρι
Flour

/ Μαακαρόνι /

/ Χούε /

ﻣﯿﻮە

ﺋﺎرد

/ Μίουε /

/ Άρντ /

Σοκολάτα
Chocolate

Λάδι
Oil

ﺷﯚﮐﯚﻻﺗە

زەﯾﺖ ڕۆن

/ Σοκολάτε /

/ Ρόν /
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ΠΟΤΟ
DRINK

ﺧﻮاردﻧەوە

/ Χουάρντεούε /
Τσάι
Τea

Nερό
Water

ﺋﺎو

ﭼﺎ

Γάλα
Μilk

Ζεστό
Ηot

/ Άου /

/ Τσά /

ﮔەرم

ﺷﯿﺮ

/ Γκέριμ /

/ Σίρ /

Κρύο
Cold

Καφές
Coffee

ﺳﺎرد

ﻗﺎوە

/ Σάρντ /

/ Καούε /

ΓΕΥΜΑΤΑ
MEALS

ژەﻣەﮐﺎن

/ Ζεμεκάν /
Πρωινό
Breakfast

Mεσημεριανό
Lunch

/ Χουάρτινι μπεγιανί /

/ Χουάρντινι νιουαρό /

ﺧﻮاردﻧﯽ ﺑەﯾﺎﻧﯽ

Βραδινό
Dinner

ﺧﻮاردﻧﯽ ﻧﯿﻮەڕۆ

ΣΚΕΥΗ
ITEMS

ﻗﺎﭘﻮﻗﺎﭼﺎخ

/ Καπουκατσάχ /
Πιρούνι
Fork

Πιάτο
Ρlate

/ Τσετάλ /

/ Κάπ /

ﭼەﺗﺎڵ

ﻗﺎپ

Ποτήρι
Glass

Κουτάλι
Spoon

ﮐەوﭼﻚ

ﭘەرداخ

Μαχαίρι
Knife

Κατσαρόλα
Pot

/ Κεούτσικ /

/ Περντάχ /

ﭼەﻗﯚ

ﻣەﻧﺠەڵ

/ Τσεκό /

/ Μεντζέλ /
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ﺧﻮاردﻧﯽ ﺋێﻮارە

/ Χουάρντινι εουαρά /

ΥΓΕΙΑ
HEALTH

ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯽ

/ Τεντρούστι /

Παρακαλώ περιμένετε το γιατρό.
Please wait for the doctor.

ﺗﮑﺎﯾە ﭼﺎوەڕێﯽ دوﮐﺘﯚر ﺑﻦ

/ Τκαίε τσάουερεί ντουκτόρ μπιν /
Πρέπει να σας δει γιατρός.
You need to see a doctor.

دەﺑێﺖ دوﮐﺘﯚر ﺑﺘﺒﯿﻨێﺖ

/ Ντεβέτ ντουκτόρ μπιτμπίνετ /
Υπάρχει ένας γιατρός εκεί.
There is a doctor there.

دوﮐﺘﯚرێﮑﯽ ﻟێﯿە ﻟەوێ

/ Ντουκτόρεκι λέγιε λαουέ /
Ο γιατρός θα είναι εδώ αργότερα σήμερα / αύριο.
The doctor will be here later today / tomorrow.

ﺳﺒەﯾﻨێ/دوﮐﺘﯚرەﮐە دواﯾﯽ ﻟێﺮە دەﺑێﺖ ﺋەﻣڕۆ

/ Ντουκτόρεκε ντουάτιρ λέρε ντεμπέτ έμρο / σιμπέινε /
Πού αισθάνεστε πόνο;
Where do you feel pain?

ﻟە ﮐﻮێﺪا ﻫەﺳﺖ ﺑە ﺋﺎزار دەﮐەن؟

/ Λέ κούεντα χάστ βέ άζαρ ντεκέν; /
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ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯽ

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

Έρχεται ένα ασθενοφόρο.
An ambulance is coming.

ﺋﯿﺴﻌﺎﻓێﻚ دێﺖ

ﺋﯿﺴﻌﺎﻓﺖ ﺑﯚ ﺑﺎﻧﮓ دەﮐەم

/ Ίσααφεκ ντέτ /

/ Ίσααφιτ μπό μπάνγκ ντεκέμ /
Πρέπει να πας σε [υπηρεσία υγείας].

[χιζμέτ γκουζαρί τεντιρούστι]
Θα γίνεις καλά.
You will be ok.

ﭼﺎك دەﺑﯿﺘەوە

/ Τσάκ ντεμπίτεουε /
Η / το [υπηρεσία υγείας] είναι δίπλα από αυτό το κτίριο.

[Χιζμέτ γκουζαρί τεντιρούστι]
Ο γιατρός είναι άντρας / γυναίκα.
The doctor is a man / woman.

ژﻧە/دوﮐﺘﯚرەﮐە ﭘﯿﺎوە

/ Ντουκτόρεκε πιάουε / ζινέ /

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
MEDICAL SERVICES

ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﯾﯿە ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯿﯿەﮐﺎن

/ Χιζμέτ γκουζαρίε τεντιρουστίεκαν /
Γιατρός
Doctor

Kλινική
Clinic

/ Ντουκτόρ /

/ Έιαντε /

دوﮐﺘﯚر

ﻋﯿﺎدە

Nοσοκόμος
Nurse

Nοσοκόμα
Νurse

/ Μουζεμίντ /

/ Μούμεριζα /

Φαρμακείο
Drug store

Νοσοκομείο
Hospital

ﻣﻮزەﻣﯿﺪ

ﻣﻮﻣەرﯾﺰە

دەرﻣﺎﻧﺨﺎﻧە

ﻧەﺧﯚﺷﺨﺎﻧە

/ Ντερμανχάνε /

/ Νεχοσχάνε /

Ασθενοφόρο
Ambulance

ﺋﯿﺴﻌﺎف

/ Ίσααφ /
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
PROTECTION

ﭘﺎرێﺰﮔﺎرﯾﮑﺮدن

/ Παρεζγκαρίκιρντιν /

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

ﺋﺎﯾﺎ ﻫەﺗﺎﻧە ]ﺑەڵﮕەی ﺑە ﯾﺎﺳﯿﯽ ﺑﻮون[؟

/ Άγια χετε [μπελγκέι μπε γιασαίι μπούνιτ]; /
Έχετε μαζί σας κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας;
Do you have any identity document with you?

ﻫﯿﭻ ﺟﯚرە ﺑەڵﮕەﻧﺎﻣەﯾەﮐﺘﺎن ﭘێﯿە ﮐە ﻧﺎﺳﻨﺎﻣەﮐەﺗﺎن ﻧﯿﺸﺎن ﺑﺪات؟

/ Χίτς τζόρε μπελγκεναμέεκιταν πέιε κε νασναμεκέταν νίσαν μπιντάτ; /
Έχετε υποβάλλει αίτηση για άσυλο;
Have you applied for asylum?

ﺋﺎﯾﺎ داﺧﻮازﯾﺘﺎن ﭘێﺸﮑەش ﮐﺮدووە ﺑﯚ ﭘەﻧﺎﻫەﻧﺪەﯾﯽ؟

/ Άγια νταχουαζίταν πέσκες κιρντούε μπό πεναχεντεί; /
Έχετε υποβάλλει αίτηση για οικογενειακή επανένωση / μετεγκατάσταση;
Have you applied for family reunification / relocation?

ﻧﯿﺸﺘەﺟێﮑﺮدﻧەوە؟/ﺋﺎﯾﺎ داﺧﻮازﯾﺘﺎن ﭘێﺸﮑەش ﮐﺮدووە ﺑﯚ ﭘەﯾﻮەﺳﺘﺒﻮوﻧەوەی ﺧێﺰاﻧﯽ

/ Άγια νταχουαζίταν πέσκες κιρντούε μπό πεϊουέστμπούνεουεϊ χέζανι / νιστετζέκιρντινεουε /
Η αίτηση ασύλου είναι δωρεάν.
The application for asylum is for free.

داوای ﭘەﻧﺎﺧﻮازی ﺑێﺒەراﻣﺒەر دەﮐﺮێﺖ؟

/ Nταουάι πεναχουάζι μπέ μπεράμπερ ντεκρέτ /
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ﭘﺎرێﺰﮔﺎرﯾﮑﺮدن

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η αίτηση οικογενειακής επανένωσης / μετεγκατάστασης είναι δωρεάν.
The application for family reunification / relocation is for free.

ﻧﯿﺸﺘەﺟێﮑﺮدﻧەوە ﺑێﺒەراﻣﺒەر دەﮐﺮێﺖ؟/داوای ﭘەﯾﻮەﺳﺘﺒﻮوﻧەوەی ﺧێﺰاﻧﯽ

/ Nταουάι πεϊουέστμπούνεουεϊ χέζανι / νιστετζέκιρντνεουε μπέ μπεράμπερ ντεκρέτ /
Θα ενημερωθείτε για το ραντεβού σας με την Υπηρεσία Ασύλου.
You will be informed about your appointment with the Asylum Service.

ﻟە داﻫﺎﺗﻮودا ﭘێﺘﺎن ڕادەﮔەێرنێﺖ دەرﺑﺎرەی ﻣەوﻋﯿﺪەﮐەﺗﺎن ﻟە داﺋﯿﺮەی ﭘەﻧﺎﻫەﻧﺪەﯾﯽ

/ Λε νταχατούντα πέταν ραντεγκέιενρετ ντερμπάρεϊ μεουίντεκεταν λε νταερεί πεναχεντέι /
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.

 ﺋەوا ﺋﯿﻘﺎﻣەﺗﺎن ﭘێﺪەدرێﺖ ﻟە ﯾﯚﻧﺎﻧﺪا، ﺋەﮔەر ﺗﺎﯾﺒەمتەﻧﺪێﺘﯽ ﭘەﻧﺎﻫەﻧﺪەﺗﺎن ﭘێﺒﺪرێﺖ

/ Έγκερ ταιμπετμέντι πεναχεντέταν πέμπιντρετ έουα ίκαμετ πέντεντρέτ λέ γιονάν /
Η αρμόδια αρχή είναι η Υπηρεσία Ασύλου / Αστυνομία.
The competent authority is the Asylum Service / police.

ﭘﯚﻟﯿﺴە/ﻻﯾەﻧﯽ ﺑەرﭘﺮﺳﯿﺎر داﺋﯿﺮەی ﭘەﻧﺎﻫەﻧﺪەﯾﯿە

/ Λαένι μπερπιρσίαρ νταερεί πεναχεντέι / πολίσε /
Το Γραφείο Ασύλου / η αστυνομία βρίσκεται εδώ: [δ/νση] [τηλέφωνο].

[νάουνίσαν] [ζμάρέι 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.

 ﺋەﻣەش ﻧﺎوﻧﯿﺸﺎﻧەﮐەﯾەﺗﯽ.[ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺑﭽﻦ ﺑﯚ ﻧﻮوﺳﯿﻨﮕەی ﭘەﻧﺎﺑەرێﺘﯽ ﻟە ]ﺑەروار

/ Πέουιστε κε μπιτσίν μπό νουσινγκέι πεναχεντέι [πμερουάρ] έμες ναουνίσανεκεϊετι /
Έχετε δικαίωμα να δείτε δικηγόρο.
You have the right to see a lawyer.

ﻣﺎﻓﺘﺎن ﻫەﯾە ﮐە ﭼﺎوﺗﺎن ﺑﮑەوێﺖ ﺑە ﭘﺎرێﺰەر

/ Μάφιταν χέιε κέ τσάουταν μπικεούετ μπέ παρέζερ /
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση ασύλου.
You have the right to apply for asylum.

ﻣﺎﻓﺘﺎن ﻫەﯾە داوای ﭘەﻧﺎﺧﻮازی ﭘێﺸﮑەش ﺑﮑەن

/ Μάφιταν χέιε νταουαι πεναχούαζι πέσκες μπικεν /
Οτιδήποτε μου πείτε θα παραμείνει εμπιστευτικό.
Everything you share with me is confidential.

ﻫەرﭼﯿﯿەﮐﻢ ﭘێ ﺑڵێﻦ ﺑە ﻧﻬێﻨﯽ دەﻣێﻨێﺘەوە

/ Χερτσιέκμ πέ μπλεν μπε νιχενί ντεμενέτεουε /
Αισθανθείτε ελεύθερα να μας δώσετε τις πληροφορίες που επιθυμείτε.
Feel free to provide the information you wish.

ﻫەﺳﺖ ﺑﮑەن ﺑە ﺳەرﺑەﺳﺘﯽ ﺋەو زاﻧﯿﺎرﯾﺎﻧەﻣﺎن ﭘێ ﺑﺪەن ﮐە ﺧﯚﺗﺎن ﺋﺎرەزووﺗﺎﻧە

/ Χέστ μπικέν μπέ σερμπεστί έου ζανιαρίανεμαν πεμπιντέν κε χόταν άρεζουτανε /
Έχετε καταγραφεί από την αστυνομία;
Have you been registered with the police?

ﻟە ﻻﯾەن ﭘﯚﻟﯿﺴەوە ﺗﯚﻣﺎر ﮐﺮاون؟

/ Λε λαέν πολίσεουε τομάρ κραούν; /
Πού βρίσκεται η οικογένειά σας;
Where is your family?

Πόσα μέλη έχει η οικογένειά σας;
How many members does your family have?

ﻟە ﮐﻮێﯿە ﺧێﺰاﻧەﮐەﺗﺎن؟

ﭼەﻧﺪ ﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﻫەﯾە ﺧێﺰاﻧەﮐەﺗﺎن؟

/ Λε κουέε χεζανεκέταν; /

/ Τσέντ ένταμι χέε χεζανεκέταν; /
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ﭘﺎرێﺰﮔﺎرﯾﮑﺮدن

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Αισθάνεστε ασφαλής εδώ;
Do you feel safe here?

ﻫەﺳﺖ ﺑە ﺋﺎﺳﺎﯾﺶ دەﮐەن ﻟێﺮە؟

/ Χέστ μπε ασαίς ντεκέν λέρε /
Εάν αισθάνεστε ότι απειλήστε μπορείτε να απευθυνθείτε σε [άτομο / αρχή / οργανισμό ή οργάνωση].

[νάου / ντεσελάτ / αζάνσ γιάν ρεκχραού]
Για τα θέματα αυτά πρέπει να μιλήσετε με την Υπηρεσία Ασύλου / αστυνομία.
For these issues you need to talk to the Asylum Service / police.

ﭘﯚﻟﯿﺲ/ﻟەﺳەر ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗﺎﻧە ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻗﺴە ﺑﮑەن ﻟەﮔەڵ داﺋﯿﺮەی ﭘەﻧﺎﻫەﻧﺪەﯾﯽ

/ Λεσέρ έμ μπαμπετάνε πεουίστε κισέ μπικεν λεγκέλ νταερεί πεναχεντέι / πολίς /
Για τα θέματα αυτά πρέπει να μιλήσετε με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες /
ΜΚΟ [όνομα].

[νάου]
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.

 ﺑﯚﭘەﻧﺎﺑەران ﮐە ﻟە ﺑﻨﮑەی ﻣﯿﻮاﻧﺪارﯾﻦ. دەﺗﻮاﻧﻦ زاﻧﯿﺎری وەرﺑﮕﺮن ﻟە ﮔﺮووﭘﯽ ﮐﯚﻣﯿﺴﯿﯚﻧﯽ ﺑﺎاڵی ﺳەرﺑە ﻧەﺗەوەﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوەﮐﺎن

/ Ντετουανίν ζανιάρι ουερβιγκριν λε γκρούπι κομισίονι μπαλάι νετεούε γιεκγκιρτουέκαν μπό πεναμπεράν
κέ λε μπινκέι μιουανταρίν /
Μπορείτε να λάβετε δωρεάν νομική / ψυχολογική / ιατρική υποστήριξη από τη ΜΚΟ [όνομα].

[νάου]
Βρίσκεται εδώ: [διεύθυνση] [τηλέφωνο].

[νάουνίσαν] [ζμάρέι τελεφόν]
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ΝΟΜΙKΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
LEGAL PROCEDURES

ﮐﺮدارە ﯾﺎﺳﺎﯾﯿەﮐﺎن

/ Κιρδάρε γισαίεκαν /
Καταγραφή
Registration

Άσυλο
Asylum

/ Τομαρκιρντιν /

/ Πεναχεντέι /

ﺗﯚﻣﺎرﮐﺮدن

ﭘەﻧﺎﻫەﻧﺪەﯾﯽ

Oικογενειακή επανένωση
Family reunification

Mετεγκατάσταση
Relocation

/ Μπεγιέκ γκείστνεουέι χέζανι /

/ Νιστετζεκιρντινέουε /

ﺑەﯾەﮐﮕەﯾﺸﺘﻨەوەی ﺧێﺰاﻧﯽ

ﻧﯿﺸﺘەﺟێﮑﺮدﻧەوە

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
DOCUMENTATION

ﺑەڵﮕەﻧﺎﻣە ﯾﺎﺳﯿﯿەﮐﺎن

/ Μπελγκενάμε γισαίεκαν /
Κάρτα αιτούντος άσυλο
Asylum seeker card

Yπηρεσιακό σημείωμα
Police note

/ Κάρτι πεναχούαζ /

/ Νουσίνι είνταρι /

ﮐﺎرﺗﯽ ﭘەﻧﺎﺧﻮاز

ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ ﺋﯿﺪاری

Άδεια διαμονής
Residence permit

Χαρτί
Paper

/ Ίκαμε /

/ Ουερέκε /

ﺋﯿﻘﺎﻣە

وەرەﻗە

Ταυτότητα
ID

Έγγραφο
Document

/ Νασνάμε /

/ Πμελγκενάμε /

ﻧﺎﺳﻨﺎﻣە

ﺑەڵﮕەﻧﺎﻣە

Διαβατήριο
Passport

ﭘﺎﺳﭙﯚرت

/ Πάσπορτ /
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
SUPPORT SERVICES

داﺋﯿﺮەﮐﺎﻧﯽ ﭘﺸﺘﮕﯿﺮﯾﮑﺮدن

/ Ναέρεκανι πιστγκίρι κιρντιν /

Ιατρική βοήθεια
Medical aid

ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ﭘﺰﯾﺸﮑﯽ

/ Γιαρματί πιζισκί /
Ψυχολογική βοήθεια
Psychological aid

ﯾﺎرﻣەﺗﯽ دەرووﻧﯽ

/ Γιαρματί νταρουνί /
Nομική βοήθεια
Legal aid

ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ

/ Γιαρματί γιασαί /
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YΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΥΓΙΕΙΝΗ
WATER, SANITATION & HYGIENE

 ﺋﺎوەڕۆ و ﺗەﻨﺪروﺳﺗﯽ،ﺋﺎو

/ Άου,Αουέρο ου Τεντρούστι /

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

دەﺗﻮاﻧﻦ ﺋەم ]داﻣەزراوە ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯿﯿە[ ﺑەﮐﺎرﺑﻬێﻨﻦ

/ Ντετουάνιν έμ [νταμεζράουε τεντρούστίε] μπεκαριμπιχένιν /
Αυτή η [εγκατάσταση υγιεινής] είναι μόνο για άντρες / γυναίκες.
This is a separate [facility] for men / women.

ژﻧﺎﻧە/ﺋەم ]داﻣەزراوە ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯿﯿە[ ﺗەﻧﻬﺎ ﺑﯚ ﭘﯿﺎواﻧە

/ Έμ [νταμεζράουε τεντρούστίε] τενχά μπό πιάουανε / ζινάνε /
Αυτός ο νεροχύτης είναι μόνο για πλύσιμο ρούχων / πιάτων.
This sink is only for washing clothes / dishes.

ﻗﺎﭘە/ﺋەم دەﺳﺘﺸﯚرە ﺗەﻧﻬﺎ ﺑﯚ ﺷﺘﻨﯽ ﺟﻞ

/ Έμ ντεστσόρε τενχά μπό σιτινί τζιλ / κάπε /
Υπάρχει ζεστό νερό από [ώρα] έως [ώρα].

Το προσωπικό είναι ενήμερο.
Staff is aware.

دەﺳﺘەی ﮐﺎرﮔێڕی ﺋﺎﮔﺎدارە

/ Ντεστέι καργκερί αγκαδάρε /
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 ﺋﺎوەڕۆ و ﺗەﻨﺪروﺳﺗﯽ،ﺋﺎو

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

ﮐەﺳێﻚ دێﺖ ﺑﯚ ﺋەوەی ﭼﺎﮐﯽ ﺑﮑﺎﺗەوە

/ Κεσέκ ντέτ μπό εουέι τσάκι μπικατέουε /
Θα ενημερώσω τη διοίκηση του χώρου φιλοξενίας.
I will inform the site administration.

ﺑەرێﻮەﺑەراﯾەﺗﯽ ﺑﻨﮑەی ﻣﯿﻮاﻧﺪارﯾﯿەﮐە ﺋﺎﮔﺎدار دەﮐەﻣەوە

/ Μπερεουεμπεραιετί μπινκέι μιουανταρί αγκαντάρ ντεκεμεουε /
Είστε υπεύθυνος / -η / -οι για τον καθαρισμό αυτής της περιοχής.
You are responsible to clean this area.

ن ﻟە ﭘﺎﮐﮑﺮدﻧەوەی ﺋەو ﻧﺎوﭼەﯾە/ﻣێ/ﺋێﻮە ﺑەرﭘﺮﺳﯿﺎرن

/ Τό μπερπρσίαριν λε πακκιρντινεούει έου ναουτσειέ /
Παρακαλώ κρατήστε αυτήν την περιοχή καθαρή.
Please keep this area clean.

ﺗﮑﺎﯾە ﭘﺎﮐﻮﺧﺎوێﻨﯽ ﺋەو ﻧﺎوﭼەﯾە ڕاﺑﮕﺮن

/ Τκαίε πακουχάουενι έου ναουτσέιε ράμπιγκριν /
Ο / η / το [εγκατάσταση υγιεινής] είναι προσβάσιμος -η / -ο στ.. [ώρα] και υπάρχει επαρκής φωτισμός.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΙΕIΝΗΣ
FACILITIES

داﻣەزراوە ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯿﯿەﮐﺎن

/ Νταμεζράουε τεντρούστιέκαν /
Τουαλέτα
Toilet

Ντούς
Shower

/ Αουντεστ /

/ Ντούς /

ﺋﺎودەﺳﺖ

دووش

Μπάνιο
Bathroom

Νεροχύτης
Sink

ﺣەﻣﺎم

دەﺳﺘﺸﯚر

/ Χεμάμ /

/ Ντεστσόρ /
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
SITE RULES

ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑﻨﮑەی ﻣﯿﻮاﻧﺪاری

/ Γιασάκανι μπινκέι μιούανταρ /

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.

ﭘﯚﻟﯿﺲ ﻟێﺮەﯾە ﺗەﻧﻬﺎ ﺑﯚ داﺑﯿﻨﮑﺮدﻧﯽ ﯾﺎﺳﺎ وﻧﯿﺰاﻣە ﻟە ﻧﺎو داﻣەزراوەﮐﺎﻧﺪا/ﺳﻮوﭘﺎ

/ Σουπά / πολίς λερέιε τενχά μπό νταμπίνκριντνι γιάσα ου νιζάμε λέ ναού νταμεζραουέκαντα /
Παρακαλώ μην αφήνετε τα παιδιά σας χωρίς επίβλεψη.
Please do not leave your children unattended.

ﺗﮑﺎﯾە ﻣﻨﺪاڵەﮐﺎﻧﺘﺎن ﺑە ﺟێ ﻣەﻫێڵﻦ ﺑێ ﭼﺎودێﺮی

/ Τκαίε μιντταλεκάνταν μπετζεμεχέλιν μπέ τσαουντερί /
Είστε υπεύθυνος / -η για τα παιδιά σας.
You are responsible for your children.

ن ﻟە ﻣﻨﺪاڵەﮐﺎﻧﺘﺎن/ﻣێ/ﺧﯚﺗﺎن ﺑەرﭘﺮﺳﯿﺎرن

/ Χόταν μπερπρσίαριν λε μινταλεκαντάν /
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.

ﺑﻨﮑە ی ﻣﯿﻮاﻧﺪارﯾﯿەﮐە/ﺗﮑﺎﯾە ڕێﺰی ﺋەو ﯾﺎﺳﺎﯾﺎﻧە ﺑﮕﺮن ﮐە ﭘێﺘﺎن دراوە دەرﺑﺎرەی ﻣﺎﻧەوەﺗﺎن ﻟە ﻣﺎڵ

/ Τκαίε ρέζι έου γιασαγιάνε μπιγκριν κε πέταν ντράουε ντερμπάρεϊ μανεουέταν λε μάλ/μπινκέι μιουανταριέκε /
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.

 دەﺗﻮاﻧﻦ ﺑە ﺋﺎزادی ﺑێﻨە ﻧﺎوەوە و ﺑﭽﻨە دەرەوە ﻟە زۆرﺑەی ﮐﺎﺗەﮐﺎﻧﯽ ڕۆژدا.ﺋەﻣە ﺑﻨﮑەﯾەﮐﯽ ﻣﯿﻮاﻧﺪاری ﮐﺮاوەﯾە

/ Έμε μπινκέκι μιουαντάρι κραουέιε ντετουάνιν μπε άζαντι μπένε ναουλεουε ου μπιτσνέ ντερεουέ
λε ζορμπέι κατεκάνι ρόζντα /
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ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑﻨﮑەی ﻣﯿﻮاﻧﺪاری

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

ﭼﺎدری ﻫەﯾە/ﮐﯚﻧﺘێﯿﻨەر/ﺑﻨﮑەی ﻣﯿﻮاﻧﺪارﯾﯿەﮐە ژوور

/ Μπινκέι μιουαντάρεκε ζούρ / κοντέινερ / τσάντιρι χέιε /
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.

ﮐەﺳێﻚ ی ﺗﺮدا/ﭼﺎدرەﮐە داﺑەﺷﺒﮑەن ﻟەﮔەڵ ﺧﯿﺰاﻧێﻚ/ﻟەواﻧەﯾە ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑﮑﺎت ژوورەﮐە

/ Λεουανέε πέουιστ μπικάτ ζούρεκε / τσάντιρεκε νταμπες μπικέν λεγκέλ χέζανεκι / κεσέκι τιρντά /
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.

ﮐەﺳێﻜﯽ ﺗﺮدا/ﭼﺎدرەﮐەداﺑەش ﺑﮑەن ﻟەﮔەڵ ﺧﯿﺰاﻧێﻚ/ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﻧﺎﮐﺎت ژوورەﮐە

/ Πέουιστ νακάτ ζούρεκε / τσάντιρεκε νταμπες μπικέν λεγκέλ χέζανεκι / κεσέκι τιρντά /
Πρέπει να καθαρίζετε μόνοι σας το αντίσκηνό / δωμάτιό / κοντέινερ σας.
You must clean your own tent / room / container.

ﮐﯚﻧﺘێﯿﻨەرەﮐەﺗﺎن ﭘﺎک ﺑﮑەﻧەوە/ژوور/دەﺑێﺖ ﺧﯚﺗﺎن ﭼﺎدر

/ Ντεμπετ χόταν ζούρ / κοντέινερ / τσάντιρεκετάν πακμπικενεούε /
Παρακαλείσθε να μην ανάβετε φωτιές μέσα στο κέντρο φιλοξενίας.
Please do not set fires inside the camp.

ﺗﮑﺎﺗﺎن ﻟێﺪەﮐەﯾﻦ ﺋﺎﮔﺮ ﻧەﮐەﻧەوە ﻟە ﻧﺎو ﺑﻨﮑەی ﻣﯿﻮاﻧﺪارﯾﯿەﮐەدا

/ Τικάταν λέντεκείν άγκιρ νεκενεούε λε νάου μπινκέι μίουανταρίεκε /
Παρακαλείσθε να μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα στο έδαφος.
Please do not throw burning cigarettes on the ground.

ﺗﮑﺎﺗﺎن ﻟێﺪەﮐەﯾﻦ ﮐە ﺟﮕەرەی داﮔﯿﺮﺳﺎو ﻓڕێﻨەدەﻧە ﺳەر زەوی.

/ Τκάταν λε ντεκέιν κε τζιγκερέι νταγκιρσάου φρένεντενε σερ ζεούι /
Σε αυτόν το χώρο δεν επιτρέπεται το μαγείρεμα.
Cooking is not allowed in this area.

ﻟەم ﺷﻮێﻨەدا ڕێﮕەﻧﺎدرێﺖ ﺑە ﭼێﺸﺖ ﻟێﻨﺎن.

/ Λεμ σουένεντα ρέγκε ναντιρέτ μπε τσέστ λέναν /
Μπορείτε να φορτίσετε το τηλέφωνό σας εκεί δωρεάν.
You can charge your telephone there, for free.

دەﺗﻮاﻧﻦ ﻟەوﯾﺪا ﺗەﻟﻴﻔﯚﻧەﮐﺎﻧﺘﺎن ﺷەﺣﻦ ﺑﮑەن ﺑە ﺑێ ﺑەراﻣﺒەر

/ Ντετουάνιν λεουέντα τελεφόνεκανταν σέχιν μπικεν μπε μπέ μπεραμπέρ /
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.

 ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺋﺎﮔﺮ ﮐەوﺗﻨەوە ﻫەﯾە. دار ﯾﺎن ﭼڵﯽ دار ﻧەﺳﻮوﺗێﻨﻦ، ﮔﯿﺎی ووﺷﻚ،ﺗﮑﺎﺗﺎن ﻟﯿﺪەﮐەﯾﻦ ﮐە ﺧەوش وﺧﯚل

/ Τκάταν λε ντεκέιν κε χεούς ου χόλ, γκίαι ούσικ, ντάρ γιάν τσλί ντάρ νεσουτένιν.
Μετιρσί άγκιρ κεουτινεούε χέιε /
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EΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
SPECIAL ISSUES FOR WOMEN

ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺑﯚ ژﻧﺎن

/ Μπάμπετι ταΐπμετ πμε τζινάν /

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

ﺷﺘێﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯿﺘﺎن دەوێﺖ ﺑﯚ ﺧﯚﺗﺎن

/ Στέκι ταϊμπετίταν ντεουέτ μπό χόταν? /
Θέλετε κάτι ιδιαίτερο για το μωρό σας / τα παιδιά σας;
Would you like something specific for your baby / your children?

ﻣﻨﺪاڵەﮐﺎﻧﺘﺎن/ﺷﺘێﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯿﺘﺎن دەوێﺖ ﺑﯚ ﺳﺎواﮐەﺗﺎن

/ Στέκι ταϊμπετίταν ντεουέτ μπό σαουάκεταν / μινταλεκετάν? /
Παρακαλώ κοιτάξτε για το σήμα με τη Μπλε Κουκίδα.
Please look for the Blue Dot sign.

ﺗﮑﺎﯾە ﺑﮕەرێﻦ ﺑﯚ ﺋەو ﻧﯿﺸﺎﻧەﯾە ﮐە ﺧﺎڵﯽ ﺷﯿﻨﯽ ﻫەﯾە

/ Τκαέιε μπιγκερέν μπό έου νισανέε κε χάλι σινί πέουέιε /
Πότε περιμένετε να γεννηθεί το μωρό σας;
When is your baby expected?

ﭼﺎوەڕێ دەﮐەن ﮐەی ﻣﻨﺪاڵﮑەﺗﺎن ﻟەداﯾﻚ ﺑﺒێﺖ؟

/ Τσαουερέ ντεκέν κέι μινταλεκετάν λεντάικ μπιμπέτ? /
Πότε γεννήθηκε το μωρό σας;
When was your baby born?

ﮐەی ﻣﻨﺪاڵەﮐە ﻟەداﯾﻚ ﺑﻮو؟

/ Κέι μινταλεκε λε ντάικ μπού? /
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ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺑﯚ ژﻧﺎن

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

ﯾەﮐەم ﻣﻨﺪاڵەﮐﺎن دواﯾﯽ ژﻧﺎن

/ Γιεκέμ μινταλεκάν ντουαί ζινάν /
Υπάρχει ένας χώρος για παιδιά / γυναίκες εκεί.
There is an area for children / women there.

ژﻧﺎن ﻟەوێ/ﺷﻮێﻨێﻚ ﻫەﯾە ﺑﯚ ﻣﻨﺪاﻻن

/ Σουένεκ χέιε μπό μινταλάν / ζινάν /
Υπάρχει ένας χώρος για θηλασμό εκεί.
There is an area for breast feeding there.

ﺷﻮێﻨێﻚ ﻫەﯾە ﺑﯚﺷﯿﺮﭘێﺪان ﻟەوێﺪا

/ Σουένεκ χέιε μπό σίριπένταν λεουέντα /
Τα μωρά μπορούν να πλένονται σε έναν ειδικό χώρο εκεί.
Babies can be cleaned / washed at a special facility there.

ﺳﺎواﮐﺎن دەﺗﻮاﻧﻦ ﺑﺸﯚرێﻦ ﻟە ﺷﻮێﻨێﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯿﺪا ﻟەوێ

/ Σαουάκαν ντετουάνιν μπσόρεν λε σουένεκι τάιμπετιντα λεουέ /
Είστε ασφαλής εδώ.
You are safe here.

ﺋێﻮە ﺳەﻻﻣەﺗﻦ ﻟێﺮە

/ Έουε σελάμετιν λέρε /
Παρακαλώ απευθύνετε αυτό στ.. [όνομα / αρχή / οργάνωση].

[νάου, ντεσελάτ, ρέκχράου]
Εάν χρειάζεστε μετεγκατάσταση σε άλλο χώρο φιλοξενίας, αυτό μπορεί να γίνει.
If you need to relocate to another site this can take place.

 ﺋەﻣە دەﺗﻮاﻧﺮێﺖ ﺑﮑﺮێﺖ، ﺋەﮔەر ﻫەﺳﺖ ﺑە ﺋﺎﺳﻮودەﯾﯽ ﻧﺎﮐەﯾﺖ و ﭘێﻮﯾﺴﺘﺘە ﮐە ﺑﮕﻮێﺰرێﯿﺘەوە ﺑﯚ ﺑﻨﮑەﯾەﮐﯽ ﺗﺮی ﻣﯿﻮاﻧﺪاری

/ Aγκέρ χέστ μπε άσουντέι νακείτ ουέ πεούιστίτε κε μπιγκουάζρέιτεουε μπο βινκέκι τρι μιουάνταρι έμε
ντετουάνρε μπικρέτ /
Εάν χρειάζεστε μετεγκατάσταση σε άλλο χώρο φιλοξενίας, αυτό δεν μπορεί να γίνει.
If you need to relocate to another site this cannot take place.

 ﺋەﻣە ﻧﺎﺗﻮاﻧﺮێﺖ ﺑﮑﺮێﺖ، ﺋەﮔەر ﻫەﺳﺖ ﺑە ﺋﺎﺳﻮودەﯾﯽ ﻧﺎﮐەﯾﺖ و ﭘێﻮﯾﺴﺘﺘە ﮐە ﺑﮕﻮێﺰرێﯿﺘەوە ﺑﯚ ﺑﻨﮑەﯾەﮐﯽ ﺗﺮی ﻣﯿﻮاﻧﺪاری

/ Aγκέρ χέστ μπε άσουντέι νακείτ ουέ πεούιστίτε κε μπιγκουάζρέιτεουε μπο βινκέκι τρι μιουάνταρι έμε
νατουάνρετ μπικρέτ /
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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
SPECIAL ISSUES FOR
UNACCOMPANIED CHILDREN

ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺑﯚ ﻧﺎﺑﺎڵﺨﯽ ﺑێﻬﺎوەڵ

/ Μπάμπετι ταΐπμετ πμε ναμπάλιχι μπέ
χάουελ /

Πόσων χρονών είσαι;
How old are you?

ﺗﯚ ﭼەﻧﺪ ﺳﺎڵﯿﺖ؟

/ Το τσέντ σάλιτ? /
Πού βρίσκεται ο πατέρας / η μητέρα σου;
Where is your father / mother?

Πού βρίσκεται η οικογένειά σου;
Where is your family?

/ Λε κουέε μπάουκιτ / ντάικιτ /

/ Λε κουέε χέζανεκετ /

داﯾﮑﺖ؟/ﻟە ﮐﻮێﯿە ﺑﺎوﮐﺖ

ﻟە ﮐﻮێﯿە ﺧێﺰاﻧەﮐەت؟

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

ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﺖ ﻫەﯾە ﻟەﮔەڵ ﺧێﺰاﻧەﮐەت؟

/ Πέιουεντιτ χέε λεγκέλ χέζανεκετ? /
Εάν αισθάνεσαι ότι απειλείσαι, απευθύνσου στ.. [όνομα / αρχή / οργάνωση].

[νάου, ντεσελάτ, ρέκχράου]
Είσαι ασφαλής εδώ.
You are safe here.

ﺗﯚ ﺳەﻻﻣەﺗﯿﺖ ﻟﯿﺮە

/ Το σαλαματίτ λέρα /
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ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺑﯚ ﻧﺎﺑﺎڵﺨﯽ ﺑێﻬﺎوەڵ

ΑΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Μην φοβάσαι.

Εάν είσαι κάτω των 18 ετών και ταξιδεύεις μόνος -η σου, οι αρχές μπορούν να σε προστατέψουν.

Εάν είσαι κάτω των 18 ετών και ταξιδεύεις μόνος -η σου, υπάρχουν οργανισμοί που / οργανώσεις που
μπορούν να σε υποστηρίξουν.

Υπάρχουν δωρεάν ξενώνες διαθέσιμοι για παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους.

Δήλωσε την πραγματική σου ηλικία και τα πραγματικά στοιχεία σου στις αρχές.

Είναι προς το συμφέρον σου.

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

[νάου, ντεσελάτ, ρέκχράου]
Απευθύνσου στ.. [όνομα / αρχή / οργάνωση], εάν αντιμετωπίζεις κάποια απειλή / πρόβλημα.

[νάου, ντεσελάτ, ρέκχράου]
Υπάρχει κάποια δραστηριότητα (ζωγραφική, σπορ κλπ) που θες να κάνεις εδώ;

Εάν κάποιος άγνωστος σε πλησιάσει και προσφερθεί να σε βοηθήσει, να είσαι προσεκτικός / -η.

Να το αναφέρεις ή να επικοινωνήσεις με τις αρχές.
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