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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΤΑΡΙ/ ΠΕΡΣΙΚΑ/ ΦΑΡΣΙ ΑΡΑΒΙΚΑ ΟΥΡΝΤΟΥ

Από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή

Γεια Hello Σαλάμ Σαλάμ Σαλάμ

Καλημέρα / Καλησπέρα Good morning/ Good afternoon Σομπ μπαχάιρ Σαπάχ αλχάιρ Σόμπ μπαχάιρ

Ποιό είναι το όνομά σου; what's your name νάμετ τσίστ? Σου μας μουκ Τουμ χαρα ναμ και χαι

Ποιό είναι το επίθετό σου; what's your surname τάχαλοσετ τσίστ? Σου ις αλκίνια Τουμ χαρα λακαμπ κια χαι

Τι γλώσσες μιλάς; what language do you understand ντα κοντάμ ζαμπάν γκάπ μιζανί Μα λογάτοκα Κον σι ζαμπαν μπολτε χο

Κάθησε Sit down Μπισίν Ουκούντ Μπάκ τζαό

Άνοιξε το βιβλίο στη σελίδα…. Open your book on page…. Κετάμπα μπαζ κον σαφέιε χας…. Εφτάχ αλκιτάμπ άλα σαφχά Κετάπ όπεν καρόου σαφά

Γράψε Write Νεβεστά κον Ουκτόμπ Λίκοου

Μπορείτε να βγείτε You can go out Μετάνιντ μπερίτ μπερόν Μούμκιν τετλαού Ααπ μπαχάρ σατκέ χο

Είστε καλά; Are you okay? Χοπ χαστίντ; Άντομ μλιχίν; Ααπ τικ χο;

Χρειάζεσαι κάτι; Do you need anything? κοντάμ τζιζ λάζεμ ντάριντ Έντε μπιχατζα μουσάντα Τούμε κουτσ τσάιε 

Κάντε ησυχία! Be quiet! αράμ μπασίντ Χέντου Σορ να κρο

Πρέπει να πας στην τάξη υποδοχής You must go to the reception class. μπα"ι"αντ ντα σάρε κελάζ ντάρζ μπέρτιντ Χάνα ντουχούλ κατά ινσταλμπαλ Τουμ πεχλι κλας με τζαο γκε

Πρέπει να πας στην αίθουσα… You must go to class… μπα"ι"αντ ντα  σάρζ κελάζ μπέρτιντ Ιλ αν φάσελ Τουμ απνε κλασ ρουμ με τσαο 

Κάθε μέρα πρέπει να είστε στο 

σχολείο στις 8 ακριβώς

Every day you should be at school at 

eight o' clock

Χαρ ρουζ μποϊγιάντ σαατ χαστ ντα 

μακταμπ μπάσι

Κολ ιάουμ μαζμπουρίν τακούνο φι 

αλμάντρασα αλσάα ταμάνι

Ροζανά ακ μπατζά σκουλ ζαρούρ 

ανάεε

Κάθε μέρα πρέπει να είστε στο 

σχολείο στις 8 και τέταρτο

Every day you should be at school at 

half past eight

Χαρ ρουζ μποϊγιάντ σαατ χαστ 

πανζανταγά μακταμπ μπάσι

Κολ ιάουμ μαζμπουρίν τακούνο φι 

αλμάντρασα αλσάα ταμάνι ουα 

ρουμπέ

Ροζανά ακ μπατζίκε παντράμε σκουλ 

ζαρούρ ανάεε

Κάθε μέρα πρέπει να είστε στο 

σχολείο στις 3 ακριβώς

Every day you should be at school at 

three o 'clock

Χαρ ρουζ μποϊγιάντ σαατ σε μακταμπ 

μπάσι

Κολ ιάουμ μαζμπουρίν τακούνο φι 

αλμάντρασα αλσάα αλθάλιθα

Ροζανά τιμ μπετζέ σκουλ ζαρούρ 

ανάεε

Αύριο το σχολείο είναι κλειστό School will be closed tomorrow Φαρντό μακτάμπ τατίλ αστ Μπούκρα αλμάντρισα μούτλακα Καλ σκουλ μπαν χε

Αύριο θα πάμε εκδρομή We will go on an excursion tomorrow Φαρντό μερίμ τσακάρ Μπούκρα σάουφα ναρούχ ρέχλα Καλ πικ νικ κελίε τζαένγκε

Ο μαθητής προς τον εκπαιδευτικό

Μπορώ να βγω έξω γιατί δε νιώθω 

καλά;

May I go out because I don't feel very 

well?

Μετάνουμ μπορούμ μπερούν τσον 

χάλεμ χος νιστ;

Μούμκιν ατλαα μπαρα λιάνο 

μπασούρις μλιχ;

Πλιζ με μπαχάρ τζα σατ κα χουμε ατσά 

μεσούς νεχί καρχά; 

Μπορώ να πάω στον Διευθυντή; May I go to the School Principal?
Μετάνουμ μπορούμ πέσε ραΐς 

μακτάμπ;
Μούμκιν αρούχ εντ αλμοντίρ;

Πλιζ με πρίνσιπαλ κε πας τζα σατ κα 

χου;

Μπορώ να πάω στην Γραμματεία; May I go to the Secretary's office?
Μετάνουμ μπορούμ ντα νταφτάρ 

μακτάμπ;
Μούμκιν αρούχ εντ αλσουκέρτερι; Πλιζ με σέκρεταρι τζα σατ κα χου;
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