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 مقدمه:

 

میلیون نفر بعنوان زبان مادری با آن  333کشور دنیاست و بیش از  22زبان عربی زبان رسمی 

زبان رسمی سازمان ملل متحد محسوب می گردد و یادگیری آن  6سخن می گویند. این زبان یکی از 

 بسیار مفید و با اهمیت است. 

یری این زبان بر غیر عرب افزون بر آن زبان عربی زبان دینی ما مسلمانان است و ضرورت یادگ

 زبان هایی که تشنه و دلداده معارف دینی و نیازمند استفاده از منابع اصیل آن هستند واضح می باشد.

از آنجا که همه ساله تعداد قابل توجهی از نیروهای ستادی و اجرایی به قصد ارائه خدمات به 

برای عربی و زبان رایج در این کشور  محیطآشنایی با  ؛عازم کشور عربستان می شوندحجاج کشورمان 

  امری الزم و بایسته است.این افراد 

از زمان ورود به فرودگاه مقصد تا هنگام بازگشت به کشور در موقعیت های گوناگون این افراد 

 عربستانمرتبط با موضوع در کشور  و دست اندرکاران ناگزیر به تعامل و ارتباط با مسئوالن، مدیران

به همین جهت امر فراگیری زبان در سطحی که بتواند این نیاز را برطرف کند و این ضرورت را  هستند

  برآورده سازد، کامال روشن و بدیهی است.

جزوه پیش رو مجموعه ای از جمالت پرکاربردی است که به لهجه حجازی تهیه شده و در 

 کشور عربستان و در عملیات حج به آنها نیاز خواهید داشت. 

ین جزوه که می تواند پاسخگوی درصد قابل توجهی از نیازهای ارتباطی شما باشد خالی از ا

اشکال نیست. ممکن است کلمات دیگری نیز در زبان محاوره متداول بوده و استفاده شود یا معادل های 

 مناسب تری برای آنها وجود داشته باشد. لیکن بعلت محدودیت زمان و ضیق وقت امکان اخذ نظرات

کامل اساتید بیشتری مقدور نگردید. امید است با کسب نظرات عزیزان بتوانیم ایرادات را مرتفع و اثری 

 را تقدیم حضور گردانیم.  تر
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 مَطـار ()  موضوع اول : فرودگاه

 العربیه الدارجَه فارسی ردیف

 هن یُصَلّونَ فی الطُرُقَصَلّوا مُمکِحُجّاج ما  بخوانند نماز راهرو در توانید می آیا اند نخوانده نماز مسافران 1

2 
 برای هواپیما از خروج در شود می آیا داریم ویلچری مسافر چند

 ؟کنید درخواست مخصوص ماشین آنها

مُمکن ) ویلچرات(  عِندَنا حُجّاج یَستفیدون کَراسی مُتحرِّک

 ؟ه لِنزولِهِم مِن طائرهیّاره خاصَّسَ نتَطلُبو

 ؟ حُجّاج فِین یَروحون،  م ، ساعَدَکُمُ اهللسَالمُ عَلَیکُ زائرین کدام طرف بروند؟سالم علیکم ؛ خسته نباشید ،  3

 ودائر مَفقُجَواز هذا الزَّ گذرنامه این زائر گم شده است 4

 ودجَوازی مَفقُ گذرنامه ام گم شده است 5

 دیرقافلَه ومُستَعِدّ لِلمُساعَدَهاَنا مُ  می باشم کمک آماده و هستم مدیرکاروان من 6

 إلی قِسمِ الجَوازات ؟ حُجّاج  مِتی یِجون بیایند؟ ها گذرنامه بخش سمت به زمانی چهحجاج  7

8 
؛  است مانده جا هواپیما داخل در زائراین  همراه تلفن و گذرنامه

 چکار کنیم ؟
 نُسَوّی ؟فی الطائره ؛ اِیش واز و جَوّال هذا الزَّائریَ جَبَقِ

 ؟ تُساعِدُنیمُمکِن  مکن است به ما کمک کنی ؟آیا م 9

 خَطِّ األحمَر وَرَواحِد  صَف فی وگفونگول للزُّوار یُ به زائرین بگو که در یک صف بایستند ، پشت خط قرمز 11

 لفی صُفوف مُنفَصِ رِجال وحَریم جداگانه صفهای در آقایان و خانمها 11

 هزِم یَکون جَوازَه بیدَالکُلّ زائر  اش در دست خودش باشدهر زائر گذرنامه  12

 هِمجَوازِه مِن مانیَه ثَفحَیَفتَحُون صَ گول را باز کنند شان گذرنامه 8صفحه بگو  13

 مات الزِم ؟بَصَتَسجیل  آیا انگشت نگاری الزم است ؟ 14

 الیُسرَه اَوَّل اید الیُمنی ، ثُمَّ اید چپ دست بعد و راست دست اول 15

 گِدّام الکامیرَه اوگَف جلوی دوربین بایست 16

 المملکهالی دُخول الهذا الشَّخص مَمنوع مَعَ األسَف  ستامتاسفانه این شخص ممنوع الورود  17

 دُخول الی المملکهالمنوع مَاَنتَ مَعَ األسَف  متاسفانه شما ممنوع الورود هستید 18

 ود مای شُرب فی المَطار ؟مَوجُ ؟در فرودگاه هست  خوردن آب آیا 19

 عَفواً فِین حَمّاماتُ الحریم ؟ ببخشید سرویس بهداشتی بانوان کجاست ؟ 21

 لرِّجال ؟فِینَ حَّمامات ا سرویس بهداشتی آقایان کجاست ؟ 21

 فی هذه الرِّحلَه ثَالثَ قَوافِل است کاروان 3 در این پرواز 22

 اًحاجّ 59ه قافلَ حاج و واحد 061ه اِثنَین قافلَ نفره 59 کاروان یک و نفره 160 کاروان دو 23

 کَم رَجُل وکَم حُرمَه ؟ حُجّاج قافِلَتَک ؟ کَم عَدَد اج کاروان شما چند نفرند ؟ چند مرد ؟ وچند زن ؟تعداد حج 24
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 ین حُرمَهرَجُل وخَمسخمس وتسعین حاج ، خمسَ واَربعینَ  هستند زن نفر 90 و مرد 59حاجی ،  59 25

 الحُرمَه ؟ اذیاِیش مُشکله ه دارد؟ مشکلی چه خانم این 26

27 
 زائرین یراهنما پرچم و بلندگو،  کاروان وسایل ساک این داخل

 است
 قافلَهمُکبِّرهُ الصَّوت واَعالم ، الشَّنطه وَسائل قافله  اذیفی ه

 ی األشیاء إلی المَملَکَههاذمَمنوع دُخولُ  ورود این چیزها به عربستان ممنوع است 28

29 
این وسایل برای راهنمایی زائر در سفر بویژه ایام تشریق استفاده 

 می شود
 شریقتَد الحُجّاج فی السَّفَر واَیّام األشیاء إلرشا اذیتُستَفاد ه

 ایش هذه التَّصاویر ؟ چیست ؟ عکس هااین  31

 تَصاویر خُدّام الحُجّاج فی القافلههاذی  این بنر خدمه کاروان است 31

 عِندَک لَب توب ؟ آیا با خودت لَب تاب داری ؟ 32

 فی حقیبتی عِندی اَیوَه بله دارم داخل کیفم هست  33

 حتّی یُفَتِّشوها ،روح إلی قِسمِ التَّفتیش  تا آن را بازرسی کنند، برو به بخش بازرسی  34

 ب توبمَعلوماتُ الحُجّاج فی ل استاج کاروان در لب تاب اطالعات حج 35

 ؟ هکثیر اجنبیه لِیش عِندَک عُمله حمل می کنی ؟خارجی چرا با خودت این همه ارز  36

 عِندی حُجّاج شیاب هذه الدوالرات حقّهُم زائران مسن دارم وجوه آنان است 37

 اِنزَع حِذائَک  بیاورید در را خود کفشهای 38

39 
گذاشته وروی نوار ایکس ری  جعبه در را خود موبایل و کمربند

 بگذار

فی العُلبه ثُمَّ خَلّی علی شَریط  کَجَوّالو کَخَلّی حِزام

 فَحصُ اآللی

 حُجّاج ؟فِین شَنَط  کجاست ؟ زائرین ساکهای 41

 خَتمِ الجوازات حُجّاج إلی صالهِ الجَمارِک بعدَ الزم یَروح بروند گمرک سالنبه  حجاج پس از مهر زدن گذرنامه هایشان 41

 وا إلی صالهِ التَّفتیشروحُ یدبه سالن بازرسی برو 42

 طعیم؟الحُجّاج عِندَهُم شَهاده تَ کُلُّ دارند ؟ واکسن کارتآیا همه حجاج  43

 طعیم ؟عِندَک شَهاده تَ داری ؟ واکسن کارتآیا  44

 فی حقیبتی الیدویّهلکن اَیوَه عِندی و دارم ولی داخل کیف دستی ام هست واکسن کارت 45

 اَیوَه عِندی وَلکِن نَسیتُها فی ایران ام کرده فراموشدر ایران  دارم ولی آن را واکسن کارت 46

 مِتی هبُوط رِحلَه رَقَم ...  ؟ نشست خواهد زمین به فرودگاه در زمانی چه. ..... شماره پرواز 47

 . تأخیر.ساعات .. 4.. عِندَها .. مُتَّجِهَه الی..رِحلَه رَقَم.. دارد تاخیر ساعت 5.. .... مقصد به. .... شماره پرواز 48

 والزِم ...کراسی مُتَحَرِّک.أشخاص مُعَوَّق فی هذه الرِّحله مَوجود.. باشد می ویلچر تعداد....  به نیاز و داریم ویلچری زائر نفر...  پرواز این در 49

 قَواریر مای صِحّهالزِم ...  است نیاز آب عدد.....  تعداد 51
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 فی جَوازُ سَفَری ما فی خَتمُ الدُّخول ندارد ورود مهر من گذرنامه 51

 سعُودیّههذه األدویَه الی مَمنوع دُخول  ورود این داروها به عربستان ممنوع است 52

 طبیبمَریضٌ وهذا دواءهُ کَتَبَ لهُ هذا الزائرُ  است کرده تجویز ار داروها این پزشک و است بیمار زائر این 53

 اِیش نُسَوّی؟ ،هذا الحاج صارمَفقود  شَنطه چه کار باید کرد؟، است  شده گم زائر این چمدان 54

 الهصحُجّاجُنا ماخَرَج مِن  مِن ، واحِد عَفواً ببخشید یکی از زائرین ما از سالن بیرون نیامده است 55

 )مَسَکوه( یوَه ، اُفَکِّرُ ، اِعَتَقَلوهاَ بازداشت کرده اندبله گمان می کنم او را  56

 بِسَبَب حَملُ المُخَدَّرات واحِد مِن حُجّاج اِعتُقِلَ بازداشت شده است مخدر وادیک زائر بخاطر حمل م 57

 الزِم اِیش نُسَوّی ؟ ؟ هیَ اإلجراءاتما چکار باید انجام دهیم ؟ چه اقداماتی الزم است انجام داد؟ 58

 هذا الحاج شائب ، ضَیفُکُم ، سامِحوهُ این حاجی پیرمرد است ، مهمان شماست ، اورا ببخشید 59

 هُ، فِینَ مُدیرُ قافلتَ عِندَهُ مُخَدَّرات هذا الحاج ؟ کیست کاروان این مدیر،  دارد مخدر مواد حاجیاین  61

 جَمارکیِشیل شَنطَتَهُ ویَِروحُ إلی  یا مُدیر! کُلُّ زائر دورگرفته وبه گمرک بک خود را تحویل ای مدیر! هر زائر سا 61

 شَریط جَهاز فَحصُ اآللی حُجّاج یُخَلّونَ حَقیبَتَهُم علیرَجاءً  لطفا زائرین ساک خودشان را روی نوار دستگاه ایکس ری بگذارند 62

 مَمنوع دَخولُ السکّین واَشیاءُ الحاد فی الطائره است ممنوع هواپیما داخل به تیز اشیای و چاقو حمل 63

 بَعضُ وسائلِ الحُجّاج ؟ العَفُو ، لِیش حُجِزَ اج ضبط شده است ؟، چرا بعضی از وسایل ولوازم حج ببخشید 64

 ؟ مهُخُذُنِگدَر نَا کَیفَ و مِتی چطور وچه وقت آنها می توانیم پس بگیریم ؟ 65

 اِیش الزِم مِن وَثائق شخصّیه ؟ الزم دارید ؟ مدارکی چه 66

 حُجّاج ؟تَسلیم شَنَط مکان فِین  تحویل می شود ؟ کجا ساکهای حجاج 67

 باقی حَقیبه فی الجَمارِک ؟ است؟ مانده باقی گمرک در ساکی آیا 68

69 
بخش گذرنامه ها  در نایلونیک  و رنگ آبی دستی کیف کی

 است جامانده

 وکیس بالستیکیه یَدَویّه صَغیره لَون ازرَگ بَقیَ حقیبه

 فی قِسمِ الجَوازات

 مِن عَفشِ الحُجّاج باقی ) ویلچر (ه وإثنین عَرَبیّهواحِد شَنطَ مانده باقی هنوز ویلچر 2 و چمدان یک زائرین بار از 71

 فِین مَکان إصدارُ التذاکِر ؟ ؟ کجاست ها اتوبوس بلیط صدور محل 71

 الی مَکان جُلوس الحُجّاجزُوّار حَقائب جیبِ شَنَط و بیار را به محل تجمع کاروان وکیف های زائرانساک ها  72

 فِین مُصّلی ؟ نمازخانه کجاست ؟ 73

 صاله الظُّهر ؟مِتی وقت  اذان ظهر کی هست ؟ 74

 مَطار ؟فی  مَوجود اَلعَفو، مُستَوصَف ببخشید ، آیا درفرودگاه درمانگاه هست ؟ 75

 دُکتور الزِماِحنه  پزشک نیازداریمما  76

 فِین مُستَوصَف ؟ واحِدٌ مِن زُوّارُ قافلتی حالَهُ طارئَه درمانگاه کجاست ؟ یکی از زائرین ما حالش اورژانسی است 77
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 الزِم سیّاره إسعاف آمبوالنس نیاز است 78

 واَلزم حَب ضَغطُ الدَّم عِندهُ ضَغطُ الدَّمهذا الزائر  دارد فشار قرص به نیازفشارخون دارد و  زائر این 79

 تُساعِدَهُ تِگدَر هذا الزائر عِندهُ حاله تَهَوُّع والقیء کنید کمک او به توانید می آیا است استفراغ و تهوع دچار مسافر ینا 81

 ه عندَها مَرض قَلبیهذه الحاجّ دارد قلبی بیماری خانمحاج  این 81

 حُجّاج عِندَهُ ضیقُ النَّفسواحِدٌ مِن  کند می نفس تنگی احساس زائرین از یکی 82

 اُکسیجین الزِم هذا الحاج تَعبان و دارد اکسیژن به نیاز و است بیمار حاجی این 83

 أولیّه؟فِین عُلبه إسعافات  دَهُایحُجّاج جُرِحَ واحِدٌ مِن  جعبه کمکهای اولیه کجاست؟ زائرین دستش زخمی شده استیکی از 84

 مَطار مَوجود ؟فواً ، مَندوب مَکتَب ایران فی عَ ببخشید نماینده ایرانی در فرودگاه حضور دارد ؟ 85

 عَفواً ؛ مِین مَندوب مَکتَب ایران فی المَطار ؟ وهُوَ فِین ؟ کجاست؟ و ؟ کیست فرودگاه در مستقر ایرانی نمایندهببخشید ؛  86

 حُجّاج ایران ؟فِین مَکتَب  ایران کجاست ؟ اجستاد حج 87

 اَنا مَندوب مَکتَب ایران فی المَطار من نماینده ستاد حجاج ایران در فرودگاه هستم 88

 فِینَ مَوقِف باصات حُجّاج ایران ؟ کجاست؟ ایرانی حجاج های اتوبوس استقرار محل 89

 ؟باصات تَرحیل سؤولمَمین  مسئول اعزام اتوبوس ها کیست ؟  91

 اِحنه نُرید ثَالثَ باصات ما سه دستگاه اتوبوس الزم داریم  91

 نا ؟قافلتحَقّ باصات  اَیّ ؟ ندا کدام ما کاروان های اتوبوس 92

 صَفّ واحِد تِّب زُّوّار کُلُّ باص فیرَروح یا مُدیر!  زائرین هراتوبوس را در یک صف مرتب کنبرو ای مدیر!  93

 جیبهُم إلی باصات علی نِظام بیاربه سمت اتوبوس آنها را با نظم  94

 فی القافله مَوجود شِیاب وعَجایز و یَحتاجونَ إلی مُساعَدَه در کاروان تعدادی افراد مسن وناتوان داریم ونیاز به کمک است 95
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 موضوع دوم : هتل

 ) خدماتُ الفندُقیـّه ( امور داخلی هتل

 العربیه الدارجَه فارسی ردیف

 ؟الفُندُق  اذیان هعُنوین اَلعَفُو ، فِ ببخشید آدرس این هتل کجاست ؟ 1

 ؟ ساعِدنیتُمُمکن ،  ممکن است به من کمک کنی ؟  2

 مَعَ االَسَف ما اَدری متأسفانه نمیدانم  3

 اَنا مُدیر قافلَه هستم کاروان مدیر من 4

 اَنا مُساعِد قافلَه هستم کاروان معاون من 5

 أنا مُرشِد دینی لِلقافلَه هستم کاروان روحانی من 6

 ایرانحُجّاج اَنا مَندوب بعثه  من نماینده ستاد هستم 7

 أنا مسؤول اسکان فی بعثه حُجّاج ایران ن مسؤول اسکان ستاد حج ایران هستمم 8

 مِین مُدیر إستقبال ؟ مسؤول استقبال چه کسی است ؟ 9

 ؟ الفندُق فِین مُدیر إسقبال ببخشید ، مسؤول استقبال هتل کجاست ؟ 11

11 
الزم است با مدیر هتل ویا نماینده او جهت هماهنگی کارها 

 تشکیل دهیمجلسه 

لتنسیقِ  اَو مَندوب المُدیر فندقمُدیرالزم نُخَلّی اجتماع مَعَ 

 االمور

 کل ، های مِفتاحُ غُرفتُاِتفَضَّ  شماست اتاق کلید این،  بفرمایید 12

 ؟ ؛ إیش رَقَم تلیفون الفُندُق اَلعَفُو ؟ استچند هتل تلفن شمارهببخشید ،  13

 ؛ إیش رَقَم تَحویلَه غُرَف ؟ اَلعَفُو ؟ چنداست ها داخلی اتاق شمارهببخشید ،  14

 نَفس رَقمَِ الغُرفَه، تَحویلَه کُلُّ غُرفَه  همان شماره اتاق است،  داخلی هر اتاق شماره 15

 ؟المَصاعِدصِیانه ، مُهَندس کهرباء ، صِیانهُ مَکتب مَسؤول  فِین  کجاست ؟آسانسور سرویس و برق ، تاسیسات مسؤول استقرار محل 16

 لفُندُق؟لِ اإلیرانی العَفُو ، فِین مکَتب مُدیرُ هتل کجاست ؟ ببخشید ، مکان دفتر مدیر ایرانی 17

 یرانی؟اإلایش اِمکانیّات مَکتب مُدیر  چیست ؟ امکانات دفتر مدیر ایرانی هتل 18

 مَکتب مُدیر إیرانی جاهِز؟ آماده است ؟ آیا دفتر مدیر ایرانی هتل 19

21 
دفتر مدیر میزتحریر ، صندلی ، مبل ، میز پذیرایی ، کامپیوتر 

  0ن الزم داردمستقیم تلف داخلی و، چاپگر ، کمد ، وخط 

المُدیرالزِم مَکتَب ، کُرسیّ ، کَنَبات ، طَرَبیزَه ، کَمبیوتر  مکتبُ

 ، طابعَه ، دُوالب ، تَحویلَه وخَط تلیفون مُباشِر

 طابِعَه مَکتب مُدیر مافی حِبر الزِم تعویض لطفا تعویض کنیدجوهر پرینتر دفتر مدیر تمام شده  21

22 
داد و خودکار ، ماشین دفتر مدیر ، کاغذ ، خط کش ، م

 دوخت ، سوراخ کن الزم دارد

 مَکتب مُدیرالزِم اَوراق ، مِسطَرَه ، قلَم رِصاص و قَلَم حِبر ،

 دَبّاسه وخُرّامَه
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 مِفتاح لِکُلِّ غُرفه علی عَدَدِ الزائرینسَوّی  به تعداد زائر هر اتاق کارت کلید بساز 25
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 اَلعَفُو ، قافلَتی فی دَور کَم ؟ ؟ است طبقه کدام در من کاروانببخشید ؛  28
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 مرَفقود فی الحَر مَائِه هذا الزّرفَمِفتاح غُ م کرده استاین زائر کلید اتاقش را در حرم گ 39

 طاقهُ الفُندُقد بُدَعَ هات مِیَّه کارت هتل به من بدهید 100لطفا تعداد 41

 فِین غُرفهُ الطبیب بالفُندُق ؟ هتل کجاست ؟ در اتاق پزشک 41

 الزِم تَجَهیز عِیاده الطبیب شود اندازی راه و تجهیز پزشک مطب بایستی می 42

 ف الفُندُق؟فِین مُستَوصَ درمانگاه هتل کجاست ؟ 43

 المیزانیّهب در نیم طبقه  44

45 
یکی از زائرین حالش اورژانسی است لطفا تماس بگیرید تا 

 آمبوالنس بیاید
 تِجی سَیّاره اَسعافوّار حالَهُ خَربان جِدّاً إتَّصِل حَتّی واحِد مِن زُ

 فی الفُندُق؟ هأسعافاتُ األولیّه مَوجود عُلبه آیا در هتل جعبه کمکهای اولیه هست ؟ 46

 ناقِصَه مَلزوماتُ عُلبهُ األسعافاتُ األولیَّه لوازم موجود در جعبه کمکهای اولیه ناقص است 47

 الفُندُق؟ب سالمَالبِفِین مکان تَغسیلُ  آیا در هتل مکانی برای لباسشویی هست؟ 48

 مَالبِسی الزِم تَغسیل وکُوی دارد اتو و شستشو ن نیاز بهم لباسهای 49
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 ؟فِی دَور کَم س مکان تَغسیلُ الماَلبِ ؟ است چندم طبقه در لباسشوییمحل  51

 البِس؟المَ فِیشنَتکان لِوجود مَفی الفُندُق مَ برای خشک کردن لباس در هتل جایی هست ؟ 51

52 
(  خانمها و آقایان)  جداگانه بطور زائران لباس شستشوی محل

 شود آماده
 خاص لِلرِجال وخاص لِلحَریم سالزِم مکان تَغسیل المَالبِ

 لِیش مَکان تغَسیل مَالبس غَیرُ مُخَصَّصَه لِلرِّجال ولِلحَریم ؟ است؟ نگردیده جدا مرد و زن تفکیک به لباسشویی محل چرا 53

 غَسّاالت ما تَشتَغِلعَدَدٌ مِن  ها کار نمی کند  لباسشوییچندتا از  54

 الزِم تَنظیف کُلُّ یَوم، مَکان تَغسیلُ الماَلبِس وَسِخَه  باید هرروز نظافت شود، مکان لباسشویی کثیف است  55

 هالثَور ثَات دَرّمَفی مَ همَوجود ه سیّئهریحَ راهرو طبقه سوم بوی نا مطبوع می دهد 56

 وبی واألدوار؟وای فای مَوجود فی اللُ وجود داردوای فای  طبقات کلیه و هتل البیآیا در  57

 اَلعَفُو ، ایش رقم وای فای فی االستقبال؟ ببخشید ، رمز وای فای البی چیست ؟ 58

نترنت وای فای در البی قطع استیا 59  ما یِشتَغِل ) مَقطوع ( وبیوای فای فی اللُ 

 ما یِشتَغِل ) مَقطوع (یا مدیر! وای فای فی األدوار  نترنت وای فای در طبقات قطع است یای مدیر! ا 61

61 
ای مدیر! ما برای ایام تشریق سیستم ارتباطی بی سیم الزم 

 داریم چکار کنیم؟
 ( الزم براوو ، ایش نُسَوّی؟یا مدیر! الیّام تَشریق ) منی وعرفه

 کِلفَهتَی المَوضوع ما جای فی العَقد وَاَیضاً لَها یا مُدیر! ها و هزینه در بردارد نیامده استداد ای مدیر! این موضوع در قرار 62

 ؟مَوجود سَمّاعَه لِلنّداء فی األدوار جر ( در هتل هست ؟آیا بلندگوی طبقات ) پی 63

64 
ها ماهواره ای ایرانی را در تلویزیونکانالهای برابر قرارداد اجاره ،

 بگذارید

فَضائیَّه  قَنَواتُ فی کُلِّ التلفزیوناتحَسَبُ العَقد الزِم تُخَلّی 

 اإلیرانیَّه

 ؟ه فی األدوارکامیراتُ المُراقَبَه مَوجود دوربین های مدار بسته در طبقات هست ؟ 65

 فی الفُندُق ؟کُرسی مُتحرّک ) ویلچر ( مَوجود  آیا در هتل ویلچر هست؟ 66

 موجود فی الفُندُق ؟ مُتحرّک ) ویلچر (ال سیّارکعدد  کَم چندتاست ؟تعداد ویلچرهای هتل  67

 ؟هفی الفُندُق قلیل هالموجود (ویلچراتکراسی مُتحرّک ) تعداد ویلچرهای هتل کم است ؟ 68

 سی مُتحرّک ) ویلچر(ارکَ رجاءً زَوِّد اَربَع لطفا چهارعدد ویلچر اضافه کنید  69

 کَم مَصعَد مَوجود فی الفُندُق ؟ چندتاست ؟تعداد آسانسورهای هتل  71

 بیدُ الحَشَراتمُ غُرَف موجود الزم رَشذُبّان فی بعضِ ال در برخی از اتاقها حشرات موذی هست ونیاز به سمپاشی است 71

72 
برابر گزارش ها در بعضی از اتاق ها سوسک است سریع 

 سمپاشی کنید

وَالزِم رَشّ مُبیدُ  وجودمَ حَسَب تقاریرفی بَعضِ الغُرَف صُرصُر

 الحَشَرات فَوراً

 فین مُصَلَّی الرِّجال ؟،  اَلعَفو ببخشید ، نمازخانه آقایان کجاست ؟ 73

 جتِماعات بالفُندُق ؟اَلعفو ، فِین صالهِ اإل ببخشید ، سالن اجتماعات هتل کجاست؟ 74
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 فی صالهِ اإلجتماعات ؟ همَوجودمُکبّرهُ الصَّوت  هست ؟بلندگو در سالن اجتماعات   آیا 75

 فی صالهِ اإلجتماعات ؟ هبروژکتُر مُوجود آیا در سالن اجتماعات دیتا پروژکتور هست ؟ 76

 الزِم تَرکیب اِثنَین کَشّافَه فی صالَهِ اإلجتماعات دو عدد نورافکن در سالن اجتماعات باید نصب شود 77

 عِندنا اِجتماع ، صالَهُ االجتماعات الزم نِظافَه 0نظاقت کنیدما جلسه داریم لطفا سالن اجتماعات را  78

 والزِم تُعوَّض هوتالِفَ فَراشُ المُصَلّی قدیمَه .دارد تعویض به نیاز و کهنه وفرسوده است خانه فرش های نماز 79

 فِین مَکان المَفقودات ؟ جای اشیای گمشده کجاست ؟ 81

 ب تِلفزیُون کَبیر فی اللّوبیحَسَب عقدُ اإلیجار الزِم رَکِّ یک تلویزیون بزرگ نصب کنیدبرابر قرارداد باید در البی هتل  81

 وبیرجاءً إفحَص وشَغِّل تلفزیون اللّ  کن اندازی راه و بررسی را البی تلویزیون 82

 ذِهاب واِیّاب الحُجّاجإفتَحِ طَریق ، حَتّی یُسَهَّل رَجاءً  کنند آمد و رفتراحت  زائران تا بازکن مسیر را لطفا 83

84 
 به را ها ساکو  دنیبیاتا  کارگران اعالم کن به زودتر ای مدیر!

 ندکن حمل کامیون
 بسُرعه یا مُدیر! گول عُمّال یَأتون ویُحَمِّلون الشَّنَط إلی سیّارهُ الحُمولَه

 خَزنَهُ األمانات فی اإلستقبال ؟ عِندَکُم ؟ دارید امانات صندوق در پذیرش آیا 85

 اَریدُ اَخَلّی فلوسی و وَثائقی الشَّخصیَّه فی خَزنَهِ األمانات  بگذارم امانات صندوق در را مدارکم و پول خواهم می 86

 عُمّال الفُندُق مَعَ مَسئولیاتِهِم اءالزِم  اَسم الزم داریم راشان مسئولیت و مشخصات با هتل ملاعو اسامی 87

88 
 و متحدالشکل لباس دارای بایستی می هتل عوامل کلیه

 باشند شناسائی کارت
 العاملینَ الزِم عِندَهُم مَالبِس مُوَحَّده  وهُوِیّات تَعریفکُلّ 

 ) خدماتُ النظافه ( امور خانه داری هتل
 الغُرَف ؟فِین مَکتب مُدیر تَجهیزُ  دفتر مدیر امورخانه داری ) هاوس کیپینگ ( کجاست؟ 89

91 
 باید همه کارگران نظافت اتاق ها لباس متحد الشکل 

 داشته باشند
 عِندَهُم مَالبس مُوَحّده کُلّ عُمّال نِظافهالزم 

 ؟ هوجاهِزَ هکُلُّ الغُرَف نَظیف آیا همه اتاقها تمیز وآماده است ؟ 91

 الغُرَف ؟ ایش اِمکانیّاتُ المَوجودَه فی امکانات موجود در اتاقها چیست ؟ 92

 کَم غُرفَه فی کُلِّ دَور مَوجود؟ تعداد اتاقها در هر طبقه چندتاست ؟ 93

 کَم غُرفَه ثُنائی وثُالثی مَوجود فی کُلِّ دَور ؟ در هرطبقه چند اتاق دوتخته وچند اتاق سه تخته موجود است ؟ 94

 ؟عِندَکُم غُرفَه رُباعیّه  ؟دارید تخته 5 اتاق آیا 95

 مُمکن اَشوفَ غُرفَتی ؟ ؟ ببینم را اتاقم توانم می آیا 96

 إیِش رَقَمُ غُرفَتی ؟ ؟ است چند من اتاق شماره 97

 رَجاءً بَدِّل .. مُزدوج... غُرفَه رَقَمسَریر  . دبل است لطفا تعویض کن..ماره ..تخت اتاق ش 98

 . مَکسور..ه ..سَریر غُرفَ شکسته است ..تخت اتاق شماره .. 99

 مَعَ األسَف ، مافی اَحسَن مِن هاذی الغُرفَه  داریمن بهتر اتاقاز این  متأسفانه 111
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 رَجاءً عرِّف لی مَسؤول خَدَماتُ النِّظافه لطفا مسؤول نظافت اتاق ها را به من معرفی کنید 111

 ایش اِسم مُشرف عُمّال نِظافَهُ األدوار؟ مال نظافت طبقات چیست ؟اسم سرشیفت ع 112

 ؟ ایش برنامَج وَردیّات العُمّال وَمُشرِفیهِم برنامه شیفت کارگران نظافت ومسؤولین آنان چیست ؟ 113

 ایش بَرنامج تَنظیفِ الغُرَف فی الفُندُق؟ برنامه تنظیف اتاقها در هتل چگونه است ؟  114

 الشَّراشِف؟ مِتی تُبَدّلونَ چه وقت مالفه هارا تعویض می کنید؟ 115

 الزم تَغییرِ الشَّراشِف کُلّ اُُسبوع هفته ای یکبار مالفه ها را عوض کنیدباید  116

 األُسبوعل شَراشِف اِثنَین مَرَّه بمُمکن تُبَدِّ آیا ممکن است هفته ای دو بار مالفه ها را عوض کنید ؟ 117

 الفَواکِه فی الغُرَف علی عَدَدِ الحُجّاج کون سَکاکینُتَالزِم  گذاشته شود اتاقها در حجاج تعداد به میوه خوری کاردباید  118

 مافی مَوجود کاسه شای فی غُرفَه میّه وخمسَه لیوان چایخوری ندارد 109اتاق شماره  119

 عَالّقه مالبِس ه ماعندهاهاذی الغُرفَ ندارد جالباسی اتاق این 111

 ساعَه ه ماعِندَهاهاذی الغُرفَ ندارد ساعت اتاق این 111

 مافی بَطاریَّهساعَه غُرفَه میتیَن وعَشَرَه  باطری ندارد 210ساعت اتاق شماره  112

 .. الزِم شَرشَف...رَقَم غُرفَه  0.. مالفه نیاز دارد..اتاق شماره . 113

 ..... غُرفَه حَمّام جاءَ خَلّی واحِد مِنشَفَه فیرَ بگذارید ..... اتاق در حمام حوله یک لطفا 114

 ...و فی حَمّام غُرفَه رَقَم ..مافی شِبشِب ، صابون وشامب . دمپایی ، صابون و شامپو نیست..اتاق شماره ..در حمام  115

 .. الزم نظافَه..غُرفَه . .. احتیاج به نظافت دارد..اتاق شماره . 116

 ورقیّه بعضِ الغُرَف الزم مَنادیل بعضی از اتاقها نیاز به دستمال کاغذی دارند 117

 رول مافی مَنادیل ....ه .غُرفَحَمّام  . دستمال توالت ندارد..اتاق شماره .. 118

 القِبلَه ما فی جِهَهُ فی بَعضِ الغُرَف در بعضی از اتاقها برچسب قبله نصب نیست 119

 قبله فی اَیِّ جِهَه ؟ ؟ است طرف کدام قبله  121

 سیلغَما فی مَسحوقُ  الغُرَفبَعضِ  بعضی از اتاقها پودر لباسشویی ندارند 121

 سَاللِم  ) دَراج ( وَسِخه راه پله ها کثیف است 122

 ستارَه غُرفه میّه وتسعه وعشرین ممزوگه و وَسِخه پاره و کثیف است 125پرده اتاق  123

 مُمکن تُرسِل واحِد مُخَدَّه إلی غُرفَه .....؟ ؟ بفرستید بالشت یک برای اتاق ... است ممکن 124

 مُمکن تُجیب لی واحِد مُخَدَّه ؟ ؟ بیاورید بالشت یکبرایم  است ممکن 125

 هظیفشَراشِف بعضُ الغَرَف مونَ مالفه های برخی اتاقها تمیز نیست  126

 بطانیّات بعضُ الغَرَف وَسِخه ، الزِم تبدیل پتوهای برخی از اتاقها کثیف است ، لطفا تعویض نمایید 127

 هَواء کَثیر بارِد ، بَعضُ الغُرَف الزِم بَطانیَّه زیادَه است ، بعض از اتاقها پتوی اضافی می خواهندهوا خیلی سرد  128
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 فی کُلِّ الغُرَف؟ همَوجود، مانات خَزنهُ األ آیا در همه اتاقها گاو صندوق هست؟ 129

 مَوجود فی الغُرَف مِکوی ؟ آیا در اتاقها اتو موجود است ؟ 131

 تِرموس کهربائی مَوجود فی کُلِّ الغُرَف؟ اتاقها فالسک برقی هست؟ آیا در همه 131

 غُرفه ؟ ه إلیمِن غُرفَ نُ إتّصال بالتلیفونیُمککِیف  چگونه می توان از اتاقی به اتاق دیگر تماس تلفنی گرفت؟ 132

 بالتلیفون من غُرفه إلی خارجِ الفُندُق ؟مُمکن إتصال  آیا امکان تماس تلفنی از داخل اتاق به بیرون هتل وجود دارد؟ 133

 کِیف یُمکن تلیفون الی ایران؟ چگونه می توان با ایران تماس گرفت  ؟ 134

 ؟ینثنَور اِه فی دَظافَل نِوجود عامِلِیش ما مَ چرا کارگر نظافتچی در طبقه دوم حضور ندارد؟ 135

 دُخول عُمّال النّظافَه فی الغُرَف بِدون حُضورُ الزُّوّار مَمنوع 0ها را ندارند بدون حضور زائر ، کارگران نظافتچی حق ورود به اتاق 136

 رَجاءً نَظِّف الغُرَف والمَمَرّات بالعَجَل لطفا اتاقها وراهروها را زودتر نظافت کنید 137

 یُسَوّون؟سَطل قُمامَه الغُرَف مِلیان ، ایش  سطل زباله اتاقها پر شده است ، چکار کنند ؟ 138

 أنا اَرید مِکنَسَه کَهربائیّه جارو برقی نیاز دارم 139

 مِکنَسَه یَدَویّه ومَسّاحَه مَوجوده ؟ جارو دستی و تی دارید ؟ 141

 مَتی تُفرَغ نفّایات سُطول األدوار؟ ؟ شوند می تخلیه ساعاتی چه راهروها زباله های سطل 141

 داخِل مِصعَد تَحمیل کثیر وَسِخ است کثیفبار خیلی آسانسور  داخل 142
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 غُرَفُ قافلَتُنا جاهِزه ؟ است؟ آماده ما کاروان به مربوط یها اتاق آیا 144
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تاریخ مصرف آنها  طبقاتبرخی ازکپسول های آتش نشانی 

 گذشته است
 تاریخ صَالحیّه بَعضُ طَفّایاتُ الحَریق فی األدوار مُنتَهیَه

 حَشَرات طائره موجوده فی األدوار  وجود دارد یموذ طبقات حشرات در 147

 اَنا الزِم طاوِله رُباعیّه  خواهم می نفره  5 میز یک من 148

 بخش تعمیرات ) قِسمُ الصِّیانه(

 ؟ الفُندُق هیانَفِین قِسمُ الصِّ بخش تعمیرات هتل کجاست ؟ 149

 رَجاءً عرِّف لی مسؤولُ الصِّیانه لطفا مسؤول بخش تعمیرات را به من معرفی کنید 151

 یانَهالصِّ مَسؤولُ م تلیفونقَجاءً اَدّینی رَرَ من بدهیدلطفا تلفن مسؤول بخش تعمیرات را به  151

 ثالجه غُرفَه رَقَم ... ما تِشتَغِل یخچال اتاق شماره ... کار نمی کند 152

 مُکیِّف غُرفَه رَقَم ... خَربان کولر اتاق شماره... خراب است 153

 الزِم تَصلیح اَو تَعویض کنیدیا تعویض  تعمیر 154
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 مُکیَّف مایِشتَغِل گازی روشن نمی شودکولر  155

 سَخّانه غُرفه میّه واربعین خربانه خراب است 150آبگرمکن اتاق شماره  156

 شَفّاطه غُرفَه رَقَم ... ما تِشتَغِل هواکش اتاق شماره... کار نمی کند 157

 اِرسِل کَهربائی برق کش بفرست 158

 جهازتلیفون غُرفَه میتیَن وواحد وثالثین ما یِشتَغِل خراب است 231گوشی تلفون اتاق  159

 لَیّه فی حَمّام غُرفَه رَقَم عِشرین ممزوگ الزِم تَعویض بسُرعَه بکنید عوض فوری شده پاره 20اتاق بهداشتی سرویس شیلنگ 161

 حَنَفیَّه غُرفَه رَقَم ..... خَربانه شیر آب اتاق شماره ..... خراب شده است ؟ 161

 یِتسَرَّب مای مِن سَقف غُرفَه رَقَم..... آب از سقف اتاق ..... چکه می کند 162

 بالوعَه حَمّام غُرفَه رَقَم ..... ما تِعمَل کف حمام اتاق شماره ..... آب جمع شده است 163

164 
یک آسانسور از شب گذشته خراب است لطفا سریعتر تعمیر 

 کنید
 باللَیل الزم صَلِّحوه بِسُرعَهواحِد مَصعَد عاطِل مِن اَمس 

 اآلن وَقتُ الغَدَه  دَ  یِجونَ الحُجّاج مِنَ الحَرَم میاد دارهاز حرم  زائر وقت ناهار است و 165

 ریموت کنترل تلفزیون والمُکَیَّف مافی بطّاریه دستگاه کنترل تلویزیون واسپیلیت باطری ندارد 166

 تلفزیونات کثیر مِنَ الغُرَف مافی ریموت نداردتلویزیون خیلی از اتاق ها کنترل  167

 ریموت کُنترُل تلفزیون خَربان  است خراب تلویزیون کنترل 168

 ال تُغلَق شَبابیک بَعضِ الغُرَف پنجره برخی از اتاقها بسته نمی شود 169

 لَمبات غُرفَه رَقَم ... ضَعیفَه المپ های اتاق شماره ..... کم نور است 171

 لَمبه غُرفَه ... مَحروگه ) ماتِشتَغِل( است سوخته ..... اتاق المپ 171

 تکییف اللوبی ومَمَرّاتُ األدوارما یِشتَغِل کُوَیِّس سیستم برودتی البی و راهروها در طبقات خوب کار نمی کند 172

 هذه القضیّه وعِندَهُم شَکویکُلُّ الزّوّار زَعالنین مِن  زائرین از این قضیه ناراحت هستند و شکایت می کنند 173

 غَسّالهُ الصُحون واألوانی مِن اَمِس خَربانه ماشین ظرفشویی از دیروز خراب است 174

 مِرایَه حَمّام غُرفَه رَقَم ..... مَکسور آینه سرویس بهداشتی اتاق .... شکسته است 175

 رفَه رقم..... مایِشتَغِلمُنَشَّفُ الشَّعر فی غُ سشوار اتاق شماره ..... کار نمی کند 176

 هایِ الغُرفَه ما عِندَها مُنَشَّفُ الشَّعر ندارد سشوار اتاق این 177

 سیفون حَمّام غُرفَه ..... خربان سیفون دستشویی اتاق ..... خراب است 178

 سَبـّاک الزم لوله کش بفرست 179

 وَاَربَعَه خرباندُش حَمّام غُرفَه میتیَن  خربان است 205دوش حمام اتاق  181

 بَعضُ العَرَبیّات ) ویلچرات( المَوجوده خربانَه تعدادی از ویلچرهای موجود خراب است ؟ 181
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 الزِم مُصَلِّح تعمیرکار بفرست 182

 لَمبات الدَّورِ الثالِث مَطفیّه ) موشَغّال( المپهای راهرو طبقه سوم خاموش است 183

 إضاءه سَاللِم ومَخارجُ الطُّواری موکافیه  است کافی اضطراری های پلهنور وروشنایی  184

 ات (ـالّجانبارو سردخانه ها ) مُستَـوَدع وث

 العَفو ، فِین مُستَودَع وثَالّجات ؟ ببخشید ، انبار وسردخانه ها کجاست ؟ 185

 ایش رقَم تَحویله مُستَودَع ؟ شماره تلفن داخلی انبار چند است ؟ 186

 اِنترنِت الزم لِلمُستَودَع اینترنت الزم داریمبرای انبار  187

188 
چون تمام درخواست های تدارکات از طریق انترنت انجام می 

 شود
 کُلُّ طلبات اإلعاشه تَعمَل عَن طریق اِنترنِت

 مُستَودَع الزِم رُفوف دارد قفسه به نیاز انبار 189

 طَبلیّه الزم فی المُستَودَعخَمسین  پالت برای انبار الزم داریم 90تعداد  191

 کَم ثَالّجه فُوگ وَتَحتَ الصِّفر مَوجوده ؟ سردخانه های روی صفر و زیر صفر چندتاست ؟ 191

 الزم ثَالثَه عُمّال تَحمیل وَتَنزیل للِمُستَودَع برای انبار ما نیاز به سه کارگر باربر داریم. 192

 الزم عَرَبیّات ، صینیّات واباریق شای لِأیّام تَشریق تهیه کنیدفرغون ، کتری وسینی برای ایام تشریق  193

 لِمُراعات الشؤون الصحّیه خَلّی فی کُلِّ الثَّالّجات شِبشِب بخاطر حفظ امور بهداشتی درسردخانه ها لطفا دمپایی بگذارید  194

 الفُندُق ؟مَصعَد تَحمیل العَفش مَوجود فی  آیا آسانسور مخصوص بار در هتل هست ؟ 195

 مَطاعِم (سالن های غذا خوری ) 

 اَلعَفُوا ، مین مُدیرُ المَطاعِم ؟ ببخشید مسؤول سالن های غذا خوری کیست ؟ 196

 اَلعَفُو ، اذا مُمکن نَشوفُ المَطاعِم ببخشید اگر ممکن است از سالن های غذاخوری بازدید کنیم 197

 مَطعَم فی دَور کَم ؟ ؟ است طبقه کدام در خوریغذا سالن 198

 اَلعفو ، فِین مَطعَم الفُندُق ؟ ببخشید ، سالن غذا خوری هتل کجاست؟ 199

 مَوجود مَصعَد خاص لِلمَطعَم ؟ آیا سالن غذاخوری آسانسور اختصاصی دارد؟ 211

 عَفواً ، المَطعَم جاهِز ؟ ببخشید ؛ آیا رستوران آماده است ؟ 211

 لِفَصل المَطاعِم الزِم بارتیشن غذاخوری به پارتیشن نیاز داریمبرای تفکیک سالن های  212

 ایش اِمکانیّات المَطاعِم ؟ چه امکاناتی در رستوران ها وجود دارد ؟ 213

 کَم عَدَدُ الکَراسی فی مَطعَمِ رِجال ؟ تعداد صندلی ها در سالن غذاخوری آقایان چندتاست؟ 214

 کَم عَدَدُ طاوِالت فی مَطعَمِ الحَریم ؟ غذاخوری بانوان چندتاست ؟تعداد میزهای غذاخوری سالن  215

 عِندَکُم بَرنامَج غذائیه ؟ آیا برنامه غذایی دارید ؟ 216
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 اَیوَه ، مَوجوده علی لَوحَهِ اإلعالنات بله داریم در تابلوی اعالنات نصب شده است 217

 ؟ إیش مَواعید توزیعُ األکل ساعات سرو غذا چیست ؟ 218

219 
 صبح 30/8تا ساعت  6صبحانه از ساعت 

 ظهر 30/15تا ساعت  13ناهار از ساعت 

 شب 22تا ساعت  20شام از ساعت  

 صُبُح 01/8الی 6فُطور مِن ساعه 

 ظُهُر 01/04الی 00غَدَه مِن ساعه 

 باللَّیل 00الی ساعه  01عَشه مِن ساعه 

 سَخّانه طعام ) بِن ماری ( مَوجوده فی المَطعَم ؟کم  تعداد بن ماری های رستوران چندتاست؟ 211

 سَخّاناتُ الطعام) بِن ماری( فی المَطعَم الزِم تَصلیح تعمیر نیاز دارد رستوراندر ماری بن دستگاههای 211

 اَفیاش کهربائیّه مُناسَبَه لِسَخّانات ِالطَّعام ما مَوجوده برای هیترها تعداد پریزهای مناسب وجود ندارد 212

 هواء فی المَطعَم کَثیر حار ، الزم تَرکیب اَربَعَه مُکیَّف زِیاده هوا در غذاخوری بسیار گرم است لطفا چهار کولر اضافه نصب کنید 213

 قارورات مای صِحَّه مافی بِحَدِّ الکِفایَه عَلَی الطّاوِالت نیست خوری غذا میز روی کافی اندازه به آشامیدنی آب 214

 مافی مَالّحَه عَلَی بَعضِ الطّاواِلت فی المَطعَمِ نیست نمکدان ی رستورانمیزها از ی برخیرو 215

 طعَم ناقصَهحونُ المَصُ تعداد بشقاب های رستوران ناقص است 216

 رجاءً بدِّل الصُّحون المَکسورَه لطفا بشقاب های لب پر را تعویض کنید 217

 ال تَستَفیدوا مِن صُحون المَکسورَه فی المَطعَم  نکنید استفاده رستوران در پر لب ظروف از 218

219 
 ، قاشق ، سینی،  سوپخوری اسهک ، بشقاب ، چای کسآیا فال

در رستوران موجود می  کافی تعداد به پاش نمک و چنگال

 ؟ باشد

مَوجود عَدَد کافی تِرموس شای ، صُحون ، کاسات شوربَه ، 

 ومَالّحات فی المَطعَم ؟صینیّات ، ماَلعِق ، أشواک ، 

 امکانیّات مکان توزیع طَعام ناقص امکانات موجود در محل سرو غذا ناقص است 221

221 
لطفا تعدادکارگران رستوران با شیفت های حضورشان را به ما 

 بدهید
 اَدّینی قائمه اَسماء العاملینَ فی المطعَمِ ووَردیّاتهم

222 
سرو غذا دستکش و ماسک  لطفا به کارگران اعالم کنید موقع

 استفاده کنند

الزم کُلُّ عُمال مَطعَمِ یَلبَسُونَ القُفّاز ) الجَوَنتی( وَالکَمّامه حین 

 توزیع الطّعام

ستنده فردی بهداشتموظف به رعایت  رستوران کارکنان کلیه 223  کُلُّ عُمّال مَطعَم الزِم إهتمام بِصحّه شَخصیّه 

 عُمّال المَطعَم مایَهتَمّونَ بشؤون صحّیّه کنند نمی رعایت را یبهداشت رستوران امور کارگران 224

 کُلُّ عُمال عِندَهُم شهاده صحّیّه ؟ آیا همه کارگران کارت بهداشتی دارند ؟ 225

 ونظیفهکُلِّ عُمّال مَطعَم الزِم یَلبَسون مالبِس مُوَحَّده  باشد یزتم و الشکل متحد بایستیرستوران  خدمه لباسهای   226

227 
برابر اصول بهداشتی باید همه کارگران غذاخوری کارت 

 بهداشتی داشته باشند 

 وِفق تَعلیمات الصّحّه جَمیع عُمّالُ المَطعَم الزِم عِندَهُم

 شَهادات صحِّیّه

 وَتَدریب کُوَیِّسکُلّ عُمّال مَطعَم الزِم تَعلیم  باید همه کارگران رستوران آموزش تئوری وعملی دیده باشند 228
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229 
 و قاشقغذاخوری ،  میز روی وسایل نماچید روشباید  

 دهید آموزش کارگران به رانوشیدنی ها  ، ماست،  چنگال

الزِم تَعلیم عُمّال مَطعَم بترتیب تَجهیز الطاوِالت مِن حَیث 

 المَالعِق و األشواک ، زَبادی ، والمَشروبات

 الزِم عُمّال یُجهزّونَ الطّاوِالت فی التَّجدید بِسُرعَه سریعتر انجام دهند را مجدد سرویس چینش باید کارگران 231

231 
 آهستهبا یکدیگر غذا صرف هنگام به کارگران اعالم کنید که  

 مایندصحبت ن
 الزِم تُنَبِّهِ عُمّال المطعَم اَن یُکَلّموا مَعَ بَعض بِهُدوء حینَ اَکلِ الطَّعام

 مَمنوع یُجادلونَ العُمّال مَعَ الحُجّاج با حجاج جروبحث کنند کارگران نباید 232

233 
آیا ماشین ظرفشویی مناسب برابر قرارداد اجاره در هتل 

 موجود می باشد ؟
 حَسَب عَقدِ اإلیجارغَسّالَهُ األوانی مَوجوده فی الفُندُق ؟

 یغَسِّلونَ الصُحون والمَالعِق واألشواک کُوَیِّسعُمّال ما  کارگران ظروف وقاشوق وچنگال ها را  خوب نمی شویند 234

 صُحون مو مَغسولَه جَیِّده وعِندَها زَیت دارند چربی نشدند شسته خوب بشقابها 235

 غَسّالهُ األوانی مافی مای ساخِن ندارد گرم آب شویی ظرف ماشین 236

 ؟مِین مَسؤول تَغسیلِ األوانی  ؟ است کسی چه ظروف شستشوی ولئمس 237

 سَخّانهُ المای فی المَطعَم خَربانه  است رستوران خراب برقی سماور 238

 الزِم تَصلیح بِسُرعَه زودتر تعمیرش کنید 239

 مَعَ األسَف فی المطعَم صُرصُر مَوجود الزم رَش مُبیدُ الحَشَرات متاسفانه در رستوران سوسک وجود دارد سمپاشی الزم است 241

 عَدَد عَرَبیّات الطّعام فی المَطعَم ناقِصه الزِم تُزَوِّدوا رستوران کم است تعدادی اضافه کنیدتعداد ترولی های  241

242 
 %10تعداد قاشق وچنگال های رستوران خیلی کم است باید 

 اضافه بر تعداد حجاج باشد

 مَالعِق وأشواک فی المَطعَم قلیله جدّا

 جّاجالزم عَدَدُها عَشَرَه بالمیّه زیاده مِنَ الحُ

 عَدَدُ عُمّالُ المطعَم قلیل تعداد کارگران در سالن غذاخوری کم است  243

 عُمّالُ المَطعَم ما یِتعاونون مَعَنا کُوَیِّس  ندارند با ما را الزم همکاریغذاخوری  سالن کارگران 244

 الخُضرَواتالزِم واحِد طَشت کَبیر لِغَسلِ  داریم بزرگ تشت به نیاز سبزیجات شستشوی جهت 245

 الزِم واحِد بانیو کَبیر لِغَسلِ البَنَدورَه والخیار داریم بزرگ وان به نیاز گوجه وخیار شستشوی جهت 246

247 
 و کاغذی دستمال آقایان رستوران بهداشتی های سرویس

 ندارد دستشویی مایع
 حَمّامات مَطعَمِ الرِّجال مافی مَنادیل وَرَقیَّه وَصابون سائِل

248 
رستوران  بهداشتی های خشک کن برقی درسرویس دست

  بانوان کار نمی کند
 مُنَشَّفُ الیَد فی حَمّامات مَطعَمِ الحریم مایَشتَغِل

249 
  سالن در سرد آب تامین جهت ویترینی یخچالهاینیاز به 

 است خوری غذا 
 لِتبرید مای صحّه الزِم ثَالّجات زُجاجیّه فی المَطعَم

 لِیش عَدَدُ عُمّال الفُندُق اَقَلُّ مِنَ العَقد ؟ قرارداد است ؟ از کمتر هتل در شاغل بومی عوامل تعداد اچر 251

 خَلّی بَصَل المُغَلَّف فوگ الطاوِالت بگذار میزهاسلفون شده را روی  یپیازها 251

 سَخّاناتُ الطعامبعدَ نهایه توزیع األکِل الزِم تَغسیل  شسته شوند پس از اتمام غذا باید هیترها  252
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 الزِم تَتّصِل سَخّانات بالکهرباء حتّی التَنزِلَ الحَراره نیاد پایین آنها دمای تا بزنی برق هب را هیترها باید 253

 مُمکن تُجیب الطَّعام إشوَیَّه بَدری؟ ؟ بیاورید زودترکمی  را غذا است ممکن 254

 طَعامجیب لی واحِد وَجبه  بیاور برایم غذا پرس یک 255

 کافی ، شُکراً جَزیالَ  متشکرم خیلی ؛ است کافی 256

 ) مواصَالت ( حمل ونقل
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 حرمین شریفین موضوع سوم :
 

 العربیه الدارجه فارسی ردیف

 فِین باب رقم ....؟ . کجاست ؟درب شماره ..... 1

 مِن فِین اَگدَر اَروح إلی البقیع؟ قبرستان بقیع بروم ؟از کدام سمت می توانم به طرف  2

 فِین عُنوان هذا الفُندُق؟ کجاست ؟هتل آدرس این  3

 حَرَم إلی مِتی مَفتوح؟ حرم تا چه ساعتی باز است ؟ 4
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 دخول الحَریم اِلی المَسجد؟ فِین باب مسجد کجاست؟درب ورودی بانوان جهت ورود به  6

 ؟مُتَحَرِّک ) ویلچِرات (فِین مَکان تَسلیم کراسی  محل دریافت ویلچرهای حرم کجاست ؟ 7
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 فِین مَوقف باصات حُجّاج ایران؟ ت ؟گاه اتوبوس های ایرانیان کجاسایست 14

 فِین بابُ السالم ؟ ت ؟باب السالم کجاس 15

 مِنبرُ النبیّ )ص( ؟ اَیُّ مِنبَر ، است ؟ کدام منبر ، منبر پیامبر 16

 اُسطُوانهُ التّوبَه والحَنّانَه ؟ اَیُّ اُسطُوانه ، توبه وحنّانه کدام است ؟، ستون ستون کدام  17

 فِین حَدُّ مَسجِدُ النّبیّ ؟ محدوده روضه النبی کجاست ؟ 18

 بابُ البقیع ؟ اَیُّ باب ، باب البقیع است ؟کدام در ،  19

 ه المَعصومین)ع( ؟فِین مَقابرأئمّ محل قبر امامان معصوم )ع( کدام سمت است ؟ 21
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 ؛ اَروح الی المَوقِف ؟ مِن اَیِّ جِهه از کدام سمت به طرف ایستگاه بروم ؟ 23

 ، فِین مُستَوصَف ؟ اَنا مُتَسَمِّم درمانگاه کجاست ؟دچار مسمومیت شده ام ،  24
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 موضوع چهارم : ایام التشریق

 العربیه الدارجه فارسی ردیف

 فِین مَدخَل رئیسی هذا المَکتَب فی عَرَفات؟ مکتب درعرفات کجاست ؟ این ورودی اصلی 1

 ، مُکَیَّف ما یُبَرِّدهواء فی داخلِ الخِیام حارجِدّاً  .کند نمی خنک کولر است گرم خیلی ما چادرهای داخل 2

 خیام قافلتنا مَقطوعکهرباء  برق خیام کاروان ما قطع شده است 3

 یام الحَریممِن مُکَیَّف خِ مای یَتَسَرَّب چکه می کند از کولر خیام بانوان آب 4

 توصیلَه کَهرباء لِتشَحینِ الجَوّاالت والسَّمّاعَهالزِم  .خواهم می وبلندگو موبایل شارژ برای سیار سیم عدد چند 5

 بریدِ المایلِتَ مسَ قَوالِب ثَلجخَاَرید  خواهم می سرد کردن آب برای یخ قالب پنج  6

 ؟ تی تُوَزَّع کوبونات ثَلِجمِ وقت کوپن یخ توزیع می شود ؟چه  7

 فی مَمَرّات الخِیام نَفّایات کثیره است زیاد زباله هاچادر اطراف 8

 مَعَ األسَف واحِد مِنَ الخِیام مَمزُوگ است پارهیکی از چادرها متاسفانه  9

 مَمَرّاتُ الخِیام ما صایِر نظافهمَعَ األسَف  است نشده نظافت چادرها راهرویمتأسفانه  11

 شتَغِلتِلَمبات داخلَ الخِیام ما  شود نمی روشن چادر های المپ  11

 اَشکرُ مِن جُهودِکُم میکن می تشکر شما تالشهای از   12

 شُکراً مِن حُسنِ مُساعَدَتِکُم کنم می تشکر شماخوب  همکاری از   13

 مای ساخِن الزِم فین مَوجود؟ کنیم تهیه کجا ازالزم داریم  جوش آب 14

15 
سه عدد شیر آب سرویسهای بهداشتی سمت آقایان خراب 

 شده است
 ثَالثَ حَنَفیّات حَمّاماتُ الرِجال خَربانه

 صابون سائلما فی حَمّامات الرِّجال  صابون مایع ندارد آقایان سرویسهای بهداشتی 16

 الزِم نِظافَهحَریم امات حَمّ نیاز به نظافت دارد بانوان سرویسهای بهداشتی 17

 ؟ما نَظَّفوا مَمَرّات الخیام مِن اَمِسلِیش  ؟راهروهای اطراف خیام را ازدیروز نظافت نکرده اندچرا  18

 فی بعَض خیامِنا مافی فَراش تعدادی از چادرهای ما فرش ندارد 19

 فَراش مِن فِین ناخُذ؟کَم عدد اِحنه الزِم  چند تا فرش الزم داریم از کجا بگیریم؟ 21

 اخِن مافیالغاز مَطفیِّه ومای سطبّاخاتُ  اجاق گازها خاموش شده اند آب جوش نیست  21

 عُنوان مَکاتِب المُطَوّفین عارِف؟ مطوفین را می دانی ؟ مکاتب آدرسآیا  22

 المَکتَب ؟مین مَسؤول صیانَه فی  ؟ کیست در مکتب صیانه مسئول 23

 لِتبرید مای صحّه ثَالّجات الزِم ن الزم داریمن آب تعدادی کلمبرای سرد کرد 24

25 
همه کاروانها متعهد به رعایت جدول تفویج به جمرات می 

 .باشند
 القَوافِل مُلتَزِمونَ بجَدوَل تَفویج الجَمَراتکُل 
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 الباصات إلی الفُندُق؟ أتونَتمِتی  ؟ کنند می مراجعه هتل به وقت چه ها اتوبوس 26

 مُستَوصَف ؟فِین خِیام  ؟کجاست درمانگاه چادر محل 27

 فِین مَکان تَوزیعُ الثَّلج ؟ ؟کجاست یخ تحویل محل 28

 إرشادیّه مَخارجُ الطُواریء؟ه فِین لَوح کجاست؟ اضطراری خروج راهنمای 29

 اج ایران؟جّومَکتَب حُفِین خِیام بعثه  ؟کجاست ستاد حج ایران بعثه و محل 31

 خِیام بِعثه ایران فی اَیِّ شارِع ؟ است ؟ خیاباندر کدام  ایران بعثه خیام  31

 فِین خِیام اِرشادُ التائهین ؟ ؟کجاست گمشدگان و امداد محل 32

 ؟والتَّموین  فِین خِیامُ اإلعاشَه ؟کجاست تدارکات چادر محل 33

 عَفواً فِین طَریق جَبَلُ الرّحمَه ؟  ؟ است طرف کدام از الرحمه جبل مسیر 34

 فِین بِدایَه ونِهایه عَرَفات ؟ ؟کجاست عرفات یانتها و ابتدا 35

 فِین مُزدلفه ووادی المُحَسَّر ؟ ؟دارد قرار کجا محسر وادی مشعرالحرام و 36

 ؟ بالمُعَیصَمالحدیثه فِین طَریق المجازِر  ؟ است طرف کدام از مقربانگاههای معیص مسیر 37

 مافی مای فی حَمّاماتِ الرِّجال در دستشویی ها آب قطع شده است  38

 فِین مَوقِفُ باصات مَسجِدُ الحَرام؟ ؟کجاستمسجد الحرام  به رفتن جهت اتوبوسها ایستگاه  39

 الشَّمس ، فِین مُستَشفی ؟واحَدٌ مِنَ حُجّاج اُصیبَ بَضرباتِ  ست بیمارستان کجاست؟ا شده زده گرما یکی ازحجاج 41

 فی هذه المُستَشفی د حاج ایرانی اِسمُهُ ... راقِدواحِ است بستری بیمارستان این در ایران از ... نام به زائری 41

 کَم مَسافَه بَینَ المکتَب والجَمَرات ؟ رات چقدر است ؟فاصله مکتب تا جم 42
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 موضوع پنجم : پلیس

 الدارجَهعربیه  فارسی ردیف

1 
ببخشید من از این راننده شکایت دارم ، از ما کرایه زیاد 

 گرفته است
 عَفواٌ اَنا عِندی شِکایه مِن هذا السائق اَخَذَ مِنّی اُجره زیاده

 اِحنه اِتَّفَقنا مَعَهُ بعَشَرَ ریال ما با او ده ریال توافق کردیم 2

 فِینَ مَرکز شُرطه ؟مَعذرهً  معذرت می خواهم پاسگاه پلیس کجاست؟ 3

 عَفواً فِین غُرفَه ضابِطُ المُناوِب ؟ کجاست؟ نگهبان افسر اتاق ببخشید 4

5 
سالم علیکم ، من مدیر کاروان هستم ، یکی از حجاج ما 

 اینجا بازداشت شده است
 سالمٌ عَلَیکُم ، أنا مُدیرقافلَه واحِد حُجّاجُنا مَحجوز هُنا

 لِیش إعتُقِلَ هذا الزائر ؟ است؟ شده بازداشت زائر این چرا 6

 هذا الزائر سَرَق جَوّالٌ فی الحَرَمِ موبایل سرقت کرده است، این زائر درحرم  7

 عَفواً هُوَ فِین اآلن ؟ کجاست ؟ و اآلنببخشید ا 8

 هُوَ مَحجوز او بازداشت است  9

 ؟ عفواً ، مُمکن اَشوفَه ببخشید ممکن است او را ببینم؟ 11

 عَفواً ، هُوَ کانَ یُفَکِّر جَوّال حَگ حُجّاج قافلتَهُ جاج کاروانش هستببخشید او گمان کرده موبایل از ح 11

 بِجَریمَهِ التَّلصیق زائرُ الثانی مَحجوز زائر دوم بجرم تلصیق بازداشت شده است 12

13 
جناب ! فکر می کنم این حاجی اشتباها بازداشت شده است 

 ش بوده استرخانم ، همسزیرا آن 
 ه کانَت عِیالَهُقِلَ هذا الحاج بالخَطَأ ألنَّ الحُرمَیا سَماحه! اُفَکِّرُ اِعتُ

 هذا الحاج مُتَزَوِّج وهذه الحجّیَّه حُرمَتَهُ  اوست همسر خانم ایناو متأهل است  14

 کُوَیِّس ، ایش الحَلّ؟ خوب راه حل چیست ؟ 15

 روح إلی مَحکَمَهِ الشّرعیّهالیَوم جُمعه ، وَالزِم بُکره یِ امروز جمعه است و باید او فردا به دادگاه برود  16

 الزِم یَحلِفَ بالقُرآن بأنَّهُ ما قامَ بهذا العَمَل باید او به قرآن سوگند بخورد که این کار را انجام نداده است 17

 خَطّیالزِم ناخُذ مِنهُ اِلتزامُ  باید از او تعهد کتبی بگیریم 18

 ال یَرتَکِب هذا الحاج اَیِّ جَریمه اِحنه نَلتَزِم بأن نشود مرتکب را جرمی هیچ او که دهیم می تعهد ما 19
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 حَقیبتی مَفقوده ، اُفَکِّرُ سَرَقوها کرده ام ، فکر می کنم دزدیده اند گم م راکیف 26

 الزِم مُتَرجِم دارم مترجم به نیاز من 27

 تائهین ؟المَرکز اِرشاد فِین  ؟کجاست گمشدگان امداد ستاد 28

 فِین مکتب حُجّاج ایران ؟ ؟کجاست ایران حج ستاد 29
 


