1 Begrüßung, Vorstellung, Familie

آم دی دخوش، ، خ ان واد ه م ق دم ه
خوش آمدید

Willkommen

خداحافظ

Tschüss
Bitte

لطفا

Hallo

سالم
با تشکر از شما

Danke

خداحافظی

Auf Wiedersehen
Wie geht es dir?
Es geht mir (nicht) gut.
Wie heißt du?
Mein Name ist Simon.
Woher kommst du, Simon?
Ich komme aus Syrien.
Wo wohnst du?
Ich wohne in …
Sprichst du Englisch?
Ja, ich spreche Englisch.
Ich spreche ein wenig Deutsch.
Wie geht es Ihnen?
Es geht mir (nicht) gut.
Wie heißen Sie?
Ich bin Herr Maier.
Woher kommen Sie, Herr Maier?
Ich komme aus Deutschland.
Wo wohnen Sie?
Ich wohne in Thannhausen.
Sprechen Sie Englisch?
Ich spreche ein wenig Englisch.
Ich spreche kein Arabisch.
Das ist meine Familie.
Wir wohnen in…
Wir kommen aus…

حال شما چطور است؟
.آن را به من (نه) خوب است
نام شما چیست؟
. سیمون است... نام من
 سیمون؟،هستند که در آن شما
.من از سوریه هستم
کجا زندگی می کنید؟
... من در آن زندگی می
آیا شما انگلیسی صحبت می کنند؟
. من انگلیسی صحبت می کنند،بله
.من صحبت می کنند کمی آلمانی
حال شما چطور است؟
.آن را به من (نه) خوب است
نام شما چیست؟
.من آقای مایر است
 آقای اسمیت؟،شما اهل کجا هستید
.من از آلمان آمده است
کجا زندگی می کنید؟
.من در تهننهوسن زندگی می کنند
آیا شما انگلیسی صحبت می کنند؟
.من کمی انگلیسی صحبت می کنند
.من عربی صحبت می کنند
.این خانواده من است
... ما در آن زندگی
... ما از کجا آمده است

Das ist mein Mann.

.این شوهر من است

Das ist meine Frau.

.این همسر من است

Das ist meine Tochter.
Das ist mein Sohn.

.این دختر من است
.این پسر من است

Das ist mein Kind.

.این فرزند من است

1
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Es ist ein Mädchen / ein Junge.
Das sind meine Kinder.

. یک پسر است/ این یک دختر
.این فرزندان من هستند

2 Tagesablauf und Tageszeiten

برنامه و زمان از روز روزانه
روز
صبح
صبح
ظهر
عصر
شب
شب

Der Tag
Morgen
Vormittag
Mittag
Nachmittag
Abend
Nacht
Guten Morgen!

!صبح به خیر

Guten Tag!

!روز به خیر
!شب بخیر

Guten Abend!

!شب به خیر
آنچه شما امروز کار می کنی؟
چه امروز انجام دهید؟

Gute Nacht!
Was machst du heute?
Was machen Sie heute?

.من امروز به عنوان خوانده شده

Ich lese heute.

چه زمانی؟
در صبح
در صبح
در ظهر
در بعد از ظهر
در شب
در شب
و
چه کار می کنید؟
.من آلمانی یادگیری
چه کار می کنید؟
.ما یادگیری آلمانی است
یاد بگیرند
خوردن
شستشو
آشپز
کار
قلم مو
خواب
بازی

Wann?
am Morgen
am Vormittag
am Mittag
am Nachmittag
am Abend
in der Nacht
und
Was machst du?
Ich lerne Deutsch.
Was macht ihr?
Wir lernen Deutsch.
lernen
essen
waschen
kochen
arbeiten
putzen
schlafen
spielen
2
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spazieren gehen
راه رفتن
Fußball spielen
بازی فوتبال
einkaufen gehen
خرید بروید
روز قبل از دیروز
دیروز
امروز
فردا
روز بعد از فردا

vorgestern
gestern
heute
morgen
übermorgen

3 Wochentage, Zahlen, Farben und Uhrzeit
Wochentage
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Heute ist …
Morgen ist …
Übermorgen ist …
Farben
rot
orange
gelb
grün
blau
lila
braun
grau
weiß
schwarz
Male ... aus. (ausmalen)
Welche Farbe hat …?
...hat die Farbe …
3

 روزه ای،  ه ف ته، و ه ا رنگ اع داد
زم ان
روزهای هفته
دوشنبه
سهشنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
روز شنبه
یکشنبه
... امروز است
... فردا
... روز بعد از فردا است
رنگ
قرمز
نارنجی
زرد
سبز
آبی
رنگ ارغوانی
قهوه ای
خاکستری
سفید
سیاه
) (رنگ آمیزی. از... مرد
؟... چه رنگی است
...  ا ست رن گ...
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پرداخت
چند ساله شما؟
چند ساله شما؟

Zahlen
Wie alt bist du?
Wie alt sind Sie?

. ساله است... من

Ich bin ... Jahre alt.
Ich bin im Jahr _________ geboren.
Wie spät ist es?
Wie viel Uhr ist es?
Es ist…

._________ من در سال متولد شد
ساعت چند است؟
چقدر ساعت در آن است؟
... آن است که
در نهایت ادب

pünktlich

خیلی دیر

zu spät

4 Haushalt und Wohnen

خانگی و زندگی
این چیست؟
کابینه
قفسه
اجاق گاز
از پله ها
جدول
سینک
حمام
توالت
.این یک صندلی است
.صندلی قهوه ای است
.این تخت است
.تخت سیاه و سفید است
.که یک لیوان است
.جام سفید است
خانه
بخاری
سقف
پنجره
درب
جعبه نامه

Was ist das?
der Schrank
das Regal
der Herd
die Treppe
der Tisch
das Waschbecken
die Dusche
die Toilette
Das ist ein Stuhl.
Der Stuhl ist braun.
Das ist ein Bett.
Das Bett ist schwarz.
Das ist eine Tasse.
Die Tasse ist weiß.
Das Haus
der Kamin
das Dach
das Fenster
die Tür
der Briefkasten

اتاق خواب

das Schlafzimmer
der Flur

راهرو

das Bad

حمام
آشپزخانه

die Küche

اتاق نشیمن

das Wohnzimmer
4

© www.deutschkurs-asylbewerber.de

Persisch / Dari / Farsi

Wo ist ….?
...im Wohnzimmer
...in der Küche
duschen
spülen
telefonieren
Kann ich bitte … haben?
das Glas
das Messer
die Pfanne
die Schüssel
die Gabel
der Teller
der Löffel
der Sessel
Wie ist es?
Das Handy ist alt.
neu
klein
groß
kaputt
nicht kaputt
mein / meine
Die Tasse ist auf dem Tisch.
neben
unter

؟.... که در آن است
... ن ش یمن ات اق در
... آ ش پزخان ه در
دوش
شستشو
تلفن
؟... آیا من می توانم
شیشه ای
چاقو
تابه
کاسه
چنگال
ظرف
قاشق
صندلی
چگونه در آن است؟
.تلفن همراه قدیمی است
جدید
کوچک
بزرگ
شکسته
شکسته نمی
 من/ من
.جام بر روی میز است
بعد
تحت

خری د

5 Einkaufen

من به خرید بروید

Ich gehe einkaufen

... من باید
گوشت
سبزیجات
میوه
لیست خرید
)گرم (گرم
)کیلو (کیلوگرم
میلی لیتر
)L( لیتر

Ich brauche …
Fleisch
Gemüse
Obst
Einkaufszettel
Gramm (g)
Kilo (kg)
Milliliter (ml)
Liter (l)

؟... کجا می توانم پیدا

Wo finde ich …?
5
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.لطفا آن را به من نشان می دهد

Bitte zeigen Sie es mir.

.متشکرم

Vielen Dank.

پشت

zurück

لغزش فروش
پرداخت
بروشور خرید
پیشنهاد ویژه
؟... چقدر
؟... چقدر
.که ارزان است
.که گران است
چگونه بسیاری وجود دارد؟
... وجود دارد

der Kassenzettel
Kasse
Einkaufsprospekt
Sonderangebot
Wie viel kostet …?
Wie viel kosten…?
Das ist billig.
Das ist teuer.
Wie viele sind es?
Es sind …

6 Körper und Gesundheit

بدن و سالمتی
... من

Ich habe…
Du hast…
Er / Sie hat…
mein(e), dein(e), sein(e), ihr(e)
schön(e)
kurz(e)
lang(e)
unser(e)
Bundeskanzler, Bundeskanzlerin
Bürgermeister
Ich bin (sehr) krank.

... شما باید
...  او/ او
 آن،)E(  الزم است، (ه) میکنید،)من (بازدید کنندگان
)(بازدید کنندگان
)خوب (بازدید کنندگان
)E( کوتاه
)E( طوالنی
(E) ما
 صدراعظم،صدراعظم
شهردار
.من (بسیار) بیمار هستم
... من درد در

Ich habe Schmerzen im…

.من سرما خورده ام

Ich habe eine Erkältung.
Husten

سرفه

Schnupfen

زکام
تب
در داروخانه
؟... آیا شما هر چیزی
چای
دارو
قرص
درد بزرگ
انتصاب

Fieber
in der Apotheke
Haben Sie etwas gegen…?
der Tee
das Medikament
die Tabletten
große Schmerzen
der Termin
6
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از دکتر
گواهی بیماری
.من نیاز به مالقات حضوری با دکتر
. به... من پاسخ دکتر
.من در مورد انتصاب نوشتن
.من نیاز به یک کوپن بیمه درمانی
.من باید وقت شناس است
در دکتر

der Arzt
der Krankenschein
Ich brauche einen Termin beim Arzt.
Ich rufe bei Dr. ... an.
Ich schreibe den Termin auf.
Ich brauche einen Krankenschein.
Ich muss pünktlich sein.
beim Arzt

... شما باید

Sie müssen…
…eine Salbe auftragen
…Medikamente einnehmen
…Bettruhe halten
…ins Krankenhaus
Ich gebe Ihnen eine Spritze.

... پ ماد درخوا ست
... دارو
... داری د ن گه ب س تر در ا س تراحت
... ب س تری
.من شما را تزریق می دهد
.من به شما یک نسخه می دهم
پزشکان
دکتر خانواده
پزشک متخصص اطفال
متخصص زنان
چشم پزشک
دندانپزشک
)گوش (گوش و حلق و بینی

Ich gebe Ihnen ein Rezept.
Ärzte
Hausarzt
Kinderarzt
Frauenarzt
Augenarzt
Zahnarzt
HNO-Arzt (Hals-Nasen-Ohren)

7 Kleidung, Jahreszeiten und Wetter
Einzahl / Singular
Mehrzahl / Plural
eng
im Bekleidungsgeschäft
Wo finde ich …?
Was kostet …?
Was kosten …?
… passt / passt nicht.
… passen / passen nicht.
Verkäuferin
Kleidungsgrößen
Umkleide
Kassenzettel wegen Umtausch gut aufbewahren.
Die Jahreszeiten
7

 فصل و آب و هوا،لباس
 منحصر به فرد/ منحصر به فرد
 جمع/ جمع گرایی
نزدیک
در فروشگاه لباس
؟... کجا می توانم پیدا
؟... چقدر
؟... چقدر
...  م ت نا سب/ ن ی ست م نا سب.
...  م نا سب/ ن ی ست م نا سب.
Saleslady
اندازه لباس
تکمیلی
Kassenzettel داری د ن گه ت بادل ب رای خوب ی.
فصول
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فصل زمستان
فصل بهار
تابستان
پاییز
ماه
ماه
اکنون
به زودی
. تولد... من یک ماه
.... من در به دنیا آمد
آب و هوا در آلمان
.هوا سرد است
.برف می آید
.باران می آید
.هوا آفتابی است
.هوا گرم است
.داغ است
.االن دارد باد می وزد
.این رعد و برق است
؟... چه کار می کنید در
.من ساخت یک آدم برفی
.من درایو سورتمه حمل کردن
.من برف با بیل برف را پاک کنید
.من به استخر شنا بروید
.من یک بستنی خوردن
.من لذت بردن از خورشید است

Winter
Frühling
Sommer
Herbst
die Monate
der Monat
jetzt
bald
Ich habe im Monat ... Geburtstag.
Ich bin im ... geboren.
das Wetter in Deutschland
Es ist kalt.
Es schneit.
Es regnet.
Es ist sonnig.
Es ist warm.
Es ist heiß.
Es ist windig.
Es ist gewittrig.
Was machst du im…?
Ich baue einen Schneemann.
Ich fahre Schlitten.
Ich räume Schnee mit der Schneeschaufel.
Ich gehe in das Schwimmbad.
Ich esse ein Eis.
Ich genieße die Sonne.

8 Arbeiten und Lernen
der Beruf, Berufe
Was arbeitest du?
Was arbeiten Sie?
Ich arbeite als …
Ich bin …
Ich möchte gerne als ... arbeiten.
Arbeitsstellen
Altenheim
Kindergarten
Autowerkstatt
Büro
8

کار و یادگیری
حرفه
چه کار می کنید؟
چه کار می کنید؟
... من به عنوان یک کار
... من
.... من می خواهم به عنوان یک کار
استخدام
Altenheim
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مهد کودک
تعمیرگاه خودرو فروشگاه
دفتر
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 دستگاه های،تجهیزات
... برای کار نیاز دارم
.به دنبال یک شغل

das Geräte, Geräte
Zum Arbeiten brauche ich…
Ich suche Arbeit.
Welche Arbeit wollen Sie tun?
Mein Kind geht …
in die Kinderkrippe
in den Kindergarten
in die Schule
Stundenplan
ich mache Sport
ich singe
Mein Kind ist heute krank und kann nicht in die
Schule kommen.
immer vor Beginn des Unterrichts die Schule
anrufen!
Was hast du gemacht?
Was haben Sie gemacht?

شما چه می خواهید انجام دهید؟
... فرزند من می رود
در مهد
به مهد کودک
به مدرسه
جدول زمانی
انجام ورزش
من می خوانم
کودک من در حال حاضر بیمار است و نمی تواند به
.مدرسه می آیند
!همیشه قبل از شروع کالس به پاسخ به مدرسه
چه کار کردین؟
چه کار کرده؟

9 Kommunikation, Medien und Freizeit
Was gibt es Neues?
Was ist passiert?
die Karte
der Brief
das Paket
das Radio
die Zeitschrift
die SMS
die Zeitung
das Internet
ich benutze
Briefmarke
Empfänger
Absender
der Ort, Orte
Ich kann dort …
ausleihen
kopieren
etwas ausdrucken
im Internet surfen
9
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 رسانه و اوقات فراغت،ارتباطات
تازه چه خبر؟
چه اتفاقی افتاد؟
نقشه
نامه
بسته
رادیو
مجله
اس ام اس
روزنامه
اینترنت
من با استفاده از
مهر
گیرنده
فرستنده
محل اماکن
... من می توانم وجود دارد
قرض گرفتن
نسخه
چاپ چیزی
گشت و گذار در اینترنت
Persisch / Dari / Farsi

etwas scannen
Kein Leben ohne Smartphone?
chatten
fotografieren
übersetzen
Warnung
Handy-Vertrag online abschließen ist gefährlich!
Vorsicht vor teuren Internetverträgen und
Bezahlung per Handy!
Hobby

کمی اسکن
زندگی بدون تلفن هوشمند؟
گپ زدن
عکس
ترجمه
هشدار
!قرارداد تلفن همراه به تکمیل آنالین خطرناک است
مراقب باشید از قرارداد گران قیمت اینترنت و
!پرداخت از طریق تلفن همراه
سرگرمی
با کمال میل

gerne

با اکراه
همیشه
اغلب
گاهی
هرگز
 تماشای تلویزیون،تلویزیون
 من سوار دوچرخه من،دوچرخه سواری
کمک
بازدید از دوستان

ungern
immer
oft
manchmal
nie
fernsehen, ich sehe fern
Rad fahren, ich fahre Rad
helfen
Freunde besuchen

10 Verkehr und Orientierung
Verkehrsmittel
Ich möchte nach ... fahren.
Ich fahre mit …
der Busfahrplan
von ... nach …
nur an Schultagen
nur in den Ferien
die Fahrkarte
Ich möchte bitte eine Fahrkarte nach ... und
zurück.

حمل و نقل و جهت گیری
وسایل حمل و نقل
.... من می خواهم برای رفتن به
... من قصد دارم با
جدول زمانی اتوبوس
...  به... از
تنها در روزهای مدرسه
تنها در طول تعطیالت
بلیط
. و تماس بپرسید... من می خواهم برای یک بلیط به
... هزینه های تک بلیط

Die einfache Fahrt kostet …
Hinfahrt und Rückfahrt kosten zusammen…
der Zugfahrplan
dann
Datum
Zeit
Dauer
10
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... یک سفر راه دور هزینه با هم
جدول زمانی قطار
سپس
تاریخ
زمان
مدت زمان
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عزیمت
ورود
؟... قطار چه موقع به
قطار به تاخیر افتاد؟
چه مدت طول می کشد؟
آیا من مجبور به تغییر؟
سفر
)ننستندرد (بازدید کنندگان
) بZ( ،به عنوان مثال
جستجو در نقشه

Abfahrt
Ankunft
Wann fährt der Zug nach …?
Hat der Zug Verspätung?
Wie lange dauert die Fahrt?
Muss ich umsteigen?
reisen
besonder(e)
zum Beispiel (z. B. )
Suche im Stadtplan

... به دنبال

Ich suche…

... برو
)E( مهم
عالئم راهنمایی و رانندگی

Gehen Sie …
wichtig(e )
Verkehrszeichen

11 Behörden, Religion und Brauchtum
die Behörde, Behörden
für
Asylbewerber
Ausländerbehörde
Landratsamt
Stadtverwaltung
Adresse
Job-Center
Bundesamt
Flüchtlinge
das Asyl-Verfahren
der Asyl-Antrag
Abweisung
Anerkennung
befristete Erlaubnis
Duldung
Religion
Glaube
Christentum
Islam
Religiöse Feste
Weihnachten
11
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 مذهب و سنت،دولت
 مقامات،سازمان
برای
پناهجویان
دفتر ثبت نام خارجیان
دفتر منطقه
شورای شهرستان
آدرس
مرکز کاریابی
اداره فدرال
پناهندگان
روند پناهندگی
پناهندگی نرم افزار
رد
به رسمیت شناختن
مجوز موقت
تحمل
دین
ایمان
مسیحیت
اسالم
جشن های مذهبی
کریسمس
Persisch / Dari / Farsi

عید پاک
عید پنجاهه
عبادت
کارناوال
شب سال نو
!سال نو مبارک
تاریخ تولد
عروسی
تولد
گواهینامه رانندگی
!خوب به زودی
!بهداشت و درمان
!تسلیت
!یک سفر خوب

Ostern
Pfingsten
Gottesdienst
Fasching
Silvester
Frohes neues Jahr!
Geburtstag
Hochzeit
Geburt
Führerschein
Gute Besserung!
Gesundheit!
Herzliches Beileid!
Gute Fahrt!

یادداشت

Notizen

12 Anhang

ضمیمه
پروفایل من
نام
لقب
نر
زن
جنسیت
کشور
شهرستان
خیابانی
)E( تنهایی
با
تاریخ تولد
رنگ مو
رنگ چشم
.من می توانم این کار را
.که من دوست دارم را انجام دهد
چوب
فلزی
گیاه
باغ
لوازم الکتریکی

mein Steckbrief
Vorname
Familienname
männlich
weiblich
Geschlecht
Land
Stadt
Straße
allein(e)
zusammen mit
Geburtsdatum
Haarfarbe
Augenfarbe
Das kann ich gut.
Das mache ich gerne.
Holz
Metall
Pflanzen
Garten
Elektrogeräten
12
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Senioren
Kranken
Hausmeister
Kleidung nähen
Führerschein
schwimmen
tanzen
wandern
Alter
Herkunftsland, Heimatland
Ankunft
Telefonnummer

سالمندان
مریض
سرپرست
دوختن لباس
گواهینامه رانندگی
شنا
رقص
پیاده روی
سن
 کشور اصلی،کشور مبدا
ورود
شماره تلفن

Ich arbeite als Altenpfleger
Wie geht es Ihnen heute?

من به عنوان یک پرستار کار
مروز حال شما چطور؟

Wie haben Sie geschlafen?

شما خواب؟

Kann ich Ihnen helfen?
Haben Sie Schmerzen?
Wo haben Sie Schmerzen? Zeigen Sie es mir.
Brauchen Sie etwas?
Entschuldigung, wohin gehen Sie?
Hat es Ihnen geschmeckt?
Wollen Sie etwas zu trinken / ein Buch / etwas mit
mir spielen …?
Ich bringe Ihnen das Essen / etwas zu lesen / Ihre
Brille / Ihre Medikamente /
Ihre Tabletten / ein Glas Wasser / Tee ….
Ich messe Ihren Blutdruck.
Er ist sehr gut.
Er ist ein wenig zu hoch. /
Er ist ein wenig zu niedrig. – Keine Sorge.
Warten Sie. Ich helfe Ihnen.
Ich helfe Ihnen beim Anziehen / Ausziehen / Essen
/ Trinken / Aufstehen / Waschen /…
Wir gehen in den Speisesaal / nach draußen /
spazieren /…
Ich hole Hilfe. - Bitte helfen Sie mir!
Ich arbeite als Hausmeister
13

می تواند به شما کمک کنم؟
آیا شما درد؟
.که در آن شما درد دارد؟ آن را به من نشان می دهد
نیاز به چیزی؟
 که در آن شما در حال رفتن؟،ببخشید
آیا شما خود لذت ببرید؟
/  کتاب/ آیا شما می خواهید چیزی برای نوشیدن
؟... چیزی با من بازی
 چشم خود/  چیزی را را به خواندن/ من مواد غذایی
 چای/  یک لیوان آب/  قرص/  داروهای خود را/ را
...
.من فشار خون خود را اندازه گیری
.او بسیار خوب است
/ .او کمی بیش از حد باال است
. نگران نباشید- .او کمی بیش از حد کم است
. من شما را کمک کند.صبر کنید
/  آوردن لباس به شیوه/ من به شما هنگام پانسمان
 لباسشویی کمک خواهد/  گرفتن/  نوشیدن/ خوردن
... / کرد
... /  راه رفتن/  خارج/ ما به اتاق ناهار خوری به
! لطفا به من کمک- .من به کمک دریافت کنید
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.من به تو کمک سرپرست مدرسه
Ich helfe dem Hausmeister der Schule.
آنچه که ما امروز انجام می دهند؟
Was machen wir heute?
.ما بر دیوار با رنگ و قلم مو
Wir streichen die Wand mit Farbe und Pinsel.
. نشت/ میگذرد شیر
Der Wasserhahn tropft / ist undicht.
.ما نیاز به آن را تعمیر
Wir müssen ihn reparieren.
.المپ خراب است
Die Lampe ist kaputt.
.ما باید به جای
Wir müssen sie auswechseln.
.
است
x
اتاق
در
صندلی
ما حمل میز و
Wir tragen Tische und Stühle in den Raum x.
.sesuohdbib ما در کارگاه و
Wir sind in der Werkstatt und machen
Vogelhäuser.
.امروز ما در حال کار خارج از منزل
Wir arbeiten heute im Freien.
.لطفا گرمی لباس
Bitte warm anziehen.
 چه کار باید بکنم؟.من انجام می شود
Ich bin fertig. Was soll ich jetzt machen?
.لطفا معلمان دانش آموزان را با جارو بازگشت
Bitte kehre den Schulhof mit dem Besen.
.لطفا برف با بیل برف در محل
Bitte räume den Schnee mit der Schneeschaufel.
.لطفا سطل زباله خالی می باشد
Bitte leere die Mülleimer.
.
کند
می
تمیز
لطفا کف اتاق را با جارو برقی
Bitte reinige den Boden mit dem Staubsauger.
. ما را هم نان.در حال حاضر قابل تامل است
Jetzt ist Pause. Wir machen Brotzeit.
 رستوران کار/ من در هتل
Ich arbeite im Hotel/Restaurant
چه در محل کار مهم است؟
Was ist wichtig bei der Arbeit?
.)ما با شستن (قبل از کار با مواد غذایی
Wir waschen unsere Hände (bevor mit
Lebensmitteln gearbeitet wird).
:ما شستن ظروف در ماشین ظرفشویی
Wir spülen Teller in der Spülmaschine:
 ما از ظروف تزریق.ما پشته ظروف در سبد ظرف
Wir stapeln die Teller in den Tellerkorb. Wir
.
است
قبل از ما آنها را در ماشین ظرفشویی قرار داده
spritzen die Teller ab, bevor wir sie in die
Spülmaschine stellen.
ما کارد و چنگال در سبد کارد و چنگال قرار داده
Wir legen Besteck in den Besteckkorb. Wir spritzen
.
تزریق
ehssiegeidgibssrdbi  ما آن را از.است
es mit der Vorreinigungsbrause ab. Dann kommt
.سپس آن را به ماشین ظرفشویی می آید
es in die Spülmaschine.
مدت کوتاهی قبل از زمان بسته شدن ما در کف و
Kurz vor Feierabend reinigen wir den Boden und
.فضای کاری ما تمیز می کند
unseren Arbeitsbereich.
آنچه که ما امروز انجام می دهند؟
Was machen wir heute?
.ما اذعان به تحویل کاال
Wir räumen die Warenlieferung ein.
.ما کارد و چنگال و عینک لهستانی
Wir polieren Besteck und Gläser.
.ما شستن گلدان و تابه
Wir spülen Töpfe und Pfannen.
. هویج و پیاز،ما پوست سیب زمینی
Wir schälen Kartoffeln, Karotten und Zwiebeln.
.ما خالی کردن سطل زباله
Wir leeren die Mülleimer.
.ما تمیز کردن کف با یک جارو
Wir reinigen den Boden mit dem Besen.
Wir schützen gemeinsam unsere Erde
ما با هم کار برای حفاظت از زمین ما
Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele
بسیاری از مردم کوچک در بسیاری از مکان های
kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt
کوچک و انجام بسیاری از مراحل کوچک می تواند
verändern.
.چهره جهان را تغییر دهید
Wir sparen Wasser und Energie.
.ما آب و انرژی صرفه جویی کنید
Wir vermeiden Müll.
.ما جلوگیری از ضایعات
Wir sortieren Müll.
.ما مرتب سازی بر هدر
Wir sammeln in der Mülltonne
ما در جمع آوری زباله دانی
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