pl

g.

or

e.

ni

le

ca

tio

ul

.m

w
w

w

pl

g.

or

e.

ni

le

ca

tio

ul

.m

w
w

w

pl
g.
or
e.
ni

w

w
w

.m

ul

tio

ca

le

ROZMÓWKI POLSKO – ARABSKIE

ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE
 ﻣﺠﺎﻣﻼت- mujamalt
Dzień dobry
 ﺻﺒﺎح اﻟﺨﻴﺮ- sabah alkhyr
Dobry wieczór
ﻣﺴﺎء اﻟﺨﻴﺮ- masa' alkhir

g.

pl

Do widzenia
 اﻟﻰ اﻟﻠﻘﺎء- iilaa allliqa

or

Przepraszam
 أﺳﻒ- asif

ni

e.

Proszę
 ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ- min fadlik

ca

le

Dziękuję
ً ﺷﻜﺮا- shukraan

ul

.m

Pomocy!
 ﻣﺴﺎﻋﺪة- musaeda

tio

Nie ma za co
 – ﻻ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼقla hadja lelshukr

w
w

Proszę mi pomóc
 اﻟﺮﺟﺎء ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ- alrraja' musaedati

w

Czy potrzebuje Pan/ Pani pomocy?
هﻞ ﺗﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة؟/  هﻞ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة؟- hal tahtaj lel muasaeda?
hal tahtajin lel muasaeda
Co się stało?
 ﻣﺎذا ﺣﺪث؟- maza hadth?
Jak mogę Panu/ Pani pomóc?
 آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ؟- kayf yumkinuni musaeadatak?
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NAPISY W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
ﺗﺴﻤﻴﺎت اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ
Otwarte
 ﻣﻔﺘﻮح- maftuh
Zamknięte
 ﻣﻐﻠﻖ- mughlaq

pl

Pchać
 ادﻓﻊ- edfaa

or

g.

Ciągnąć
 اﺳﺤﺐ- eshab

e.

Wejście
 ﻣﺪﺧﻞ- madkhal

ca

tio

Zaraz wracam
ً  ﺳﺄﻋﻮد ﺣﺎ- sa'aud halan
ﻻ

le

ni

Wyjście
 ﻣﺨﺮج- makhraj

w
w

.m

WC/ Toaleta
 ﻣﺮﺣﺎض- mirhad

ul

Zakaz wstępu
 ﺣﻈﺮ اﻟﺪﺧﻮل- hazr alddukhul

w

Toaleta Damska
 ﻣﺮﺣﺎض اﻟﻨﺴﺎء- mirhad alnnasa
Toaleta Męska
 ﻣﺮﺣﺎض اﻟﺮﺟﺎل- mirhad alrrajal
Informacja
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت- melumat
Tu nie wolno palić
 ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ هﻨﺎ- mamnue alttadkhin huna
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Zakaz palenia
 ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ- mamnue alttadkhin
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺪﻋﻮل ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻟﻬﻢ- mamnue alddukhul lighayr almasmuh
lahum

le

ni

2 dwa
 اﺛﻨﺎن- ethnan

tio

ca

3 trzy
 ﺛﻼﺛﺔ- thalatha

.m

w
w

6 sześć
 ﺳﺘﺔ- sita

ul

4 cztery
 أرﺑﻌﺔ- arbae
5 pięć
 ﺧﻤﺴﺔ- khamsa

w

7 siedem
 ﺳﺒﻌﺔ- sabae

8 osiem
 ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ- thamanya
9 dziewięć
 ﺗﺴﻌﺔ- tesea
10 dziesięć
 ﻋﺸﺮة- ashra
4

g.

e.

1 jeden
 واﺣﺪ- wahid

or

LICZEBNIKI GŁÓWNE
 اﻷرﻗﺎم- al'arqam

pl

Uwaga!
 اﻧﺘﺒﺎﻩ- aintibah

11 jedenaście
 أﺣﺪ ﻋﺸﺮ- ahad ashar
12 dwanaście
 اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ- aithna ashar
13 trzynaście
 ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ- thalatht ashar

pl

14 czternaście
 أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ- arbet ashar

or

g.

15 piętnaście
 ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ- khamst ashar

17 siedemnaście
 ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ- sabet ashar

tio

ca

18 osiemnaście
 – ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮthamanyt ashar

le

ni

e.

16 szesnaście
 – ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮsit ashar

w
w

.m

20 dwadzieścia
 ﻋﺸﺮون- eshrun

ul

19 dziewiętnaście
 – ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮteset ashar

w

30 trzydzieści
 ﺛﻼﺛﻮن- thalathun
40 czterdzieści
 أرﺑﻌﻮن- arbaeun

50 pięćdziesiąt
 ﺧﻤﺴﻮن- khamsun
60 sześćdziesiąt
 ﺳﺘﻮن- stun
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70 siedemdziesiąt
 ﺳﺒﻌﻮن- sebeun
80 osiemdziesiąt
 ﺛﻤﺎﻧﻮن- thamanun
90 dziewięćdziesiąt
 ﺗﺴﻌﻮن- teseun

g.

pl

100 sto
 ﻣﺎﺋﺔ- mayat

e.

or

1000 tysiąc
 أﻟﻒ- alf

le

ni

DNI TYGODNIA
 أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع- ayam al'usbue

tio

w
w

.m

Środa
 اﻷرﺑﻌﺎء- al'arbiea

ul

Wtorek
 – اﻟﺜﻼﺛﺎءal`thulatha

ca

Poniedziałek
 اﻹﺛﻨﻴﻦ- al'iithnin

w

Czwartek
 اﻟﺨﻤﻴﺲ- alkhamis
Piątek
 اﻟﺠﻤﻌﺔ- aljumea
Sobota
 اﻟﺴﺒﺖ- alssabt
Niedziela  اﻷﺣﺪ- al'ahad
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MIESIĄCE
 – اﻷﺷﻬﺮal`ashhur
Styczeń
 آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ- kanun alththani
Luty
 ﺷﺒﺎط- shbat

g.

pl

Marzec
 ﺁذار- adhar

or

Kwiecień
 ﻧﻴﺴﺎن- nisan

ni

e.

Maj
 أﻳﺎر- ayar

ca

le

Czerwiec
 ﺣﺰﻳﺮان- huzyran

ul

w
w

Wrzesień
 أﻳﻠﻮل- aylul

.m

Sierpień
 ﺁب- aab

tio

Lipiec
ﺗﻤﻮز- tamuz

w

Październik
 ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول- tshrin alawl
Listopad
 ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ- tshrin alththani
Grudzień
 آﺎﻧﻮن اﻻول- kanun al'awwal
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PORY ROKU
 ﻓﺼﻮل اﻟﺴﻨﺔ- fusul alssana
Wiosna
 اﻟﺮﺑﻴﻊ- alrabye
Lato
 اﻟﺼﻴﻒ- alsayf

pl

Jesień
 اﻟﺨﺮﻳﻒ- allkharyf

e.

or

g.

Zima
 اﻟﺸﺘﺎء- alshita

ca

le

ni

KONTROLA DOKUMENTÓW I POTWIERDZANIE TOŻSAMOŚCI
ﻓﺤﺺ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ
fahas alwathayiq waltt'akkud min alhuia

tio

Dzień dobry – tu Straż Graniczna
 هﻨﺎ ﺣﺮس اﻟﺤﺪود-  ﺻﺒﺎح اﻟﺨﻴﺮ- sabah alkhyr - huna haras alhudud

.m

ul

- tu Policja
 هﻨﺎ اﻟﺸﺮﻃﺔ-  ﺻﺒﺎح اﻟﺨﻴﺮ- sabah alkhyr - huna alshshurta

w
w

- tu Straż Miejska
 هﻨﺎ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ-  ﺻﺒﺎح اﻟﺨﻴﺮ- sabah alkhyr - huna shshurtat albaladia

w

Kontrola drogowa
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻴﺮ واﻟﻄﺮﻗﺎت
Poproszę Pana/ Pani dokumenty
 اﻋﻄﻮﻧﻲ وﺛﺎﺋﻘﻜﻢ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻜﻢ- aetuni wathayiqukum min faddalakum
Czy to są Pana/ Pani dzieci?
 ﻳﺎﺳﻴﺪﺗﻲ ؟-  هﻞ هﺆﻻء اﻃﻔﺎﻟﻚ ﻳﺎﺳﻴﺪيhal hula' aitfalik ya sayidi - ya
sayidati ?
Poproszę dokumenty dzieci
اﻋﻄﻮﻧﻲ وﺛﺎﺋﻖ اﻻﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻜﻢ- aetuni wathayiq al'atfal min fadlikum
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Proszę nie wysiadać z samochodu
 ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرة- min fadlik la takhruj min alssayara
Proszę wysiąść z samochodu
 أرﺟﻮ اﻟﻨﺰول ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرة- arju alnnuzul min alssayara
Proszę otworzyć bagażnik
 ﻳﺮﺟﻰ ﻓﺘﺢ ﺻﻨﺪوق اﻟﺴﻴﺎرة- yurja fath sunduq alssayara
i

g.

pl

Proszę okazać prawo jazdy i dowód rejestracyjny samochodu,
ubezpieczenie
 أرﺟﻮ اﺑﺮاز رﺧﺼﺔ ﻗﻴﺎدة وﺳﻴﺎرة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ،ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ
min fadlik , arju 'iibraz rukhsatan qiadat wasayaarat alttasjil walttamin

e.

or

Proszę chwilę zaczekać w samochodzie
 ﻳﺮﺟﻰ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻠﺤﻈﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎرة- yurja alaintizar lahza fi alssayara

le

ni

Proszę tu podpisać
 وﻗﻊ هﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ- waqqae huna min fadlik

tio

ul

Proszę się nie bać
 ﻻ ﺗﺨﺎﻓﻮا- la takhafuu

ca

Chcemy wam pomóc
ﻧﺮﻳﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻜﻢ- nurid musaeadatakum

.m

Nie zrobimy wam nic złego
 ﻟﻦ ﻧﻔﻌﻞ ﻟﻜﻢ أي أذى- lan nnafeal lakum ay adha

w
w

Proszę nam zaufać
 أرﺟﻮ أن ﺗﺜﻖ ﺑﻨﺎ- arju an tathiq bina

w

Proszę zachowywać się spokojnie!
 ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﺣﺎول أن ﺗﺘﺼﺮف ﺑﻬﺪوء- bihudu' min fadlik hawal 'ann tatasarraf

Proszę nie odchodzić!
 ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﻻ ﺗﺬهﺐ ﺑﻌﻴﺪًا- min fadlik la tadhhab baeidan
Musimy sprawdzić Państwa dokumenty
ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ
nahn bihajat 'iilana alttahaqquq almustanadat alkhassat bik
9

Musicie poczekać
 ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻻﻧﺘﻈﺎر- alaykum alaintizar
Musi Pan/ Pani poczekać
 ﻋﻠﻴﻜﻲ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻳﺎ ﺳﻴﺪﺗﻲ/ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻳﺎ ﺳﻴﺪي
yajb ealayk alaintizar ya sayidi / elyky alaintizar ya sayidati
Proszę tutaj poczekać
 ﻳﺮﺟﻰ اﻻﻧﺘﻈﺎر هﻨﺎ- yurja alaintizar huna

g.

pl

Jak długo będziemy czekać?
 إﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﺳﻨﻨﺘﻈﺮ؟- iilaa mataa sanantazir ?

e.

or

Stać!
 ﻗﻒ- qef

le

ni

Nie uciekać!
 ﻻ ﺗﻬﺮب- la tahrub

ca

Czy mówi Pan/ Pani po angielsku?
 ﺗﺘﻜﻠﻤﻲ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ؟/  هﻞ ﺗﺘﻜﻠﻢ- hal tatakallam / tatakallamin al'iinjlizia ?

ul

tio

Rozumie Pan/ Pani?
هﻞ ﺗﻔﻬﻢ-  هﻞ ﺗﻔﻬﻤﻴﻦ- hal tafhamin -hl tafahhum

.m

Nie rozumiem
أﻧﺎ ﻻ أﻓﻬﻢ- ana la 'afham

w
w

Jak się Pan/ Pani nazywa?
 ﺳﻴﺪﺗﻲ، ﻣﺎ هﻮ ﻟﻘﺒﻚ ﻳﺎ ﺳﻴﺪي- ma hua laqabak ya sayidi , ya sayidati

w

Nazywam się…
ﻟﻘﺒﻲ- laqaby

Proszę podać imię i nazwisko
 اﺳﻤﻚ وﻟﻘﺒﻚ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ- esmak wa laqabak min fadlik
Ile ma Pan/ Pani lat?
 آﻢ ﻋﻤﺮك؟- kam umurik?
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Mam… lat
ﺳﻨﺔ.... ﻋﻤﺮي- umri ….sana
Jakie ma Pan/ Pani obywatelstwo?
 ﻣﺎ هﻲ ﺟﻨﺴﻴﺘﻚ؟- ma hi jinsiatuk ?
Jestem obywatelem/ obywatelką…
 ﻣﻮاﻃﻨﺔ/  أﻧﺎ ﻣﻮاﻃﻦ... - ana muatin / muatina

g.

pl

Nie mam żadnego obywatelstwa
 ﻟﻴﺲ ﻟﺪي ﺟﻨﺴﻴﺔ- lays laday jinsia

e.
ni

le

Pochodzę z…
.....  أﻧﺎ ﻣﻦ- ana min ..
Syrii - ﺳﻮرﻳﺎsuria
Iraku - اﻟﻌﺮاقaleiraq

or

Z jakiego jest Pan/Pani kraju?
 ﻣﻦ أي ﺑﻠﺪ أﻧﺖ؟- min ay balad 'ant ?

tio

ca

Jakiej jest Pan/Pani narodowości?
 ﻣﺎهﻲ ﻗﻮﻣﻴﺘﻚ؟- ma hya qawmiatik ?

ul

Jestem…  أﻧﺎ-ana

w
w

.m

Syryjczykiem/ Syryjką – ﺳﻮري/  ﺳﻮرﻳﺔ- suri / suria
Asyryjczykiem/ Asyryjką -ﺳﺮﻳﺎﻧﻲ/  – ﺳﺮﻳﺎﻧﻴﺔsyriani / syrianiya
Kurdem/ Kurdyjką – آﺮدي/ آﺮدﻳﺔ- kurdi / kurdiya
Irakijczykiem/ Irakijką – ﻋﺮاﻗﻲ/  – ﻋﺮاﻗﻴﺔiraki / irakiya

w

Jakiej jest Pan/ Pani religii?
 ﻣﺎ هﻲ دﻳﺎﻧﺘﻚ؟- ma hia dianatuk ?
Jestem… أﻧﺎ- ana
muzułmaninem/ muzułmanką ﻣﺴﻠﻤﺔ/ ﻣﺴﻠﻢmuslim - muslima
sunnitą/ sunnitką ﺳﻨﻲ/ ﺳﻨﻴﺔsunni / sunnia
szyitem/ szyitką ﺷﻴﻌﻲ/  ﺷﻴﻌﻴﺔsheyei / sheyeia
alawitem/ alawitką ﻋﻠﻮي/ ﻋﻠﻮﻳﺔ- alawi / alawia
chrześcijaninem/ chrześcijanką
ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ/ – ﻣﺴﻴﺤﻲmasihi/
masihia
katolikiem/ katoliczką آﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ/ آﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ- kathuliki / kathulikia
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prawosławny/ prawosławna - / أرﺛﻮذآﺴﻴﺔ أرﺛﻮذآﺴﻴﺔ
urthudhuks/ urthudhuksia
asyryjczykiem/ asyryjką  ﺳﺮﻳﺎﻧﻲ/  – ﺳﺮﻳﺎﻧﻴﺔsyriani / syrianiya
jezydem/ jezydką ﻳﺰﻳﺪي/  ﻳﺰﻳﺪﻳﺔyazidi yazidia
druzem/ druzyjką درزي/ درزﻳﺔdurzi durzia
Nie wiem  ﻻ اﻋﺮفla 'aerif

pl

la 'astatie al'iijabat ealaa hadha

g.

Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie
ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺴﺆال
alssual

or

Czy może to Pan/ Pani napisać po angielsku?
 هﻞ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻚ آﺘﺎﺑﺔ ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔhal bamkanik kitabat dhlk bialanjlyzia

ni

e.

Proszę pokazać mi Pana/ Pani paszport
 أرﻳﻨﻲ ﺟﻮازك ﺳﻔﺮك ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ, أرﻧﻲarini /'arini jawazik safrak min fadlik

ca

le

Skąd ma Pan/ Pani ten paszport?
 ﻣﻦ أﻳﻦ ﻟﻚ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ هﺬاmin 'ayn lak jawaz alssafar hdha

ul

tio

Od kogo i za ile kupił Pan/ Pani ten paszport?
 ﻣﻦ ﻣﻦ وﺑﺄي ﺛﻤﻦ اﺷﺘﺮﻳﺖ هﺬا اﻟﺠﻮازmin man wa biay thaman aishtarayt
hdha aljawaz

w
w

.m

To jest fałszywy dokument
 هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺰورةhadhih alwathiqat muzawwara

w

Proszę pokazać mi Pana/ Pani dowód osobisty
 أرﻧﻲ أرﻳﻨﻲ هﻮﻳﺘﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚarini aryni huytk alshshakhsiat
min fadlik
Proszę pokazać mi Pana/ Pani prawo jazdy
أرﻧﻲ أرﻳﻨﻲ رﺧﺼﺔ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ
arini 'arini rukhsat qiadat alssayarat min fadlik

Proszę pokazać mi świadectwo urodzenia Pana/ Pani dziecka
 أرﻧﻲ أرﻳﻨﻲ ﺷﻬﺎدة ﻣﻴﻼد اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚarini 'arini shahadat milad alttifl
min fadlik
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Czy ma Pan/ Pani jeszcze jakieś inne dokumenty z kraju pochodzenia?
 هﻞ ﺗﻤﻠﻚ ﺗﻤﻠﻜﻴﻦ وﺛﺎﺋﻖ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺑﻠﺪكhal tamlik tamlikin wathayiq
'ukhraa min baladik
Gdzie są Pana/ Pani/ Państwa dokumenty?
 ?أﻳﻦ ﺗﻮﺟﺪ وﺛﺎﺋﻘﻜﻢayn tujad wathayiqakum?
Nie mam żadnych dokumentów
 ﻻ أﻣﻠﻚ أﻳﺔ وﺛﺎﺋﻖlla 'amlik ayt wathayiq

g.

pl

Zgubiłem/ -am swoje dokumenty.
 ﺿﻴﻌﺖ وﺛﺎﺋﻘﻲdayeatu wathayiqi

le

ni

Ile ma Pan/ Pani przy sobie pieniędzy?
 آﻢ ﻣﻌﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺎلkam maeak min almal?

e.

or

Kiedy i w jakich okolicznościach zgubił Pan/ Pani swoje dokumenty?
 ﻣﺘﻰ وآﻴﻒ ﺿﺎﻋﺖ وﺛﺎﺋﻘﻚmataa wakayf daeat wathayiqak?

ca

Mam … euro/ dolarów
 ﻳﻮرو/ دوﻻر.....  ﻣﻌﻲmaei ..... dular / ywrw

ul

tio

Nie mam pieniędzy
 ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻲ ﻣﺎلlays maei mal

.m

Musimy zabrać te pieniądze do depozytu
 ﻋﻠﻴﻨﺎ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎتealayna wade malk fi almahfuzat

w
w

To jest pokwitowanie na pieniądze
 هﺬا وﺻﻞ ﺑﻤﺎﻟﻚhadha wasl bimalk

w

Proszę otworzyć swój bagaż
 أرﺟﻮ ﻓﺘﺢ ﺣﻘﺎﺋﺒﻚarju fath haqayibuk
Czy w bagażu znajdują się przedmioty niebezpieczne?
 هﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﻘﺎﺋﺒﻚ أﺷﻴﺎء ﺧﻄﺮةhal tujad fi haqayibik 'ashya' khatira?
Czy to jest Pana/ Pani bagaż?
 هﻞ هﺬﻩ ﺣﻘﺎﺋﺒﻚhal hadhih haqayibuk ?
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Gdzie Pan/ Pani mieszkał przed przyjazdem do Polski?
أﻳﻦ آﺎﻧﺖ اﻗﺎﻣﺘﻜﻢ ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﻜﻢ اﻟﻰ ﺑﻮﻟﻨﺪا
ayn kanat aqamatk qabl wusulik 'iilaa bulanda?
Mieszkałem/-am w…
 …آﺎﻧﺖ اﻗﺎﻣﺘﻲ ﻓﻲkanat aqamatay fi
swoim domu  ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻲfi byty

pl

u rodziny  ﻋﻨﺪ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲeind eayilati

g.

u znajomych  ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎرﻓﻲeind mearfy

or

w obozie dla uchodźców  ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦfi mukhayam alllajiiyn

ni

ca

Zameldowanie
 ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻻﻗﺎﻣﺔtasrih alaqama

le

w hotelu  ﻓﻲ ﻓﻨﺪقfi funduq

e.

w wynajmowanym mieszkaniu  ﻓﻲ ﺷﻘﺔ أﺟﺮةfi shaqqat 'ujra

ul

tio

Adres zameldowania
 ﻋﻨﻮان اﻻﻗﺎﻣﺔeunwan alaqama

w
w

.m

Czy ma Pan/ Pani jakieś dokument z ośrodka dla uchodźców w…?
 هﻞ ﻟﺪﻳﻚ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻣﺮآﺰ اﻟﻠﺠﻮء ﻓﻲhal ladayk wathayiq min markaz
allluju' fi?

w

Kiedy wyjechał Pani/ Pani ze swojego kraju pochodzenia?
 ﻣﺘﻰ ﻏﺎدرت وﻃﻨﻚmataa ghadarat watanak?
Jak przebiegała Pana/ Pani trasa podróży z kraju pochodzenia do Polski?
آﻴﻒ آﺎﻧﺖ رﺣﻠﺔ ﺳﻔﺮك ﻣﻦ وﻃﻨﻚ اﻟﻰ ﺑﻮﻟﻨﺪا
kayf kanat rihlat safrik min watanik 'iilaa bulanda?
Samolot  ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮةbialttayira
Statek  ﺑﺎﻟﺒﺎﺧﺮةbialbakhira
Pociąg  ﺑﺎﻟﻘﻄﺎرbialqitar
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Prom  ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرةbialabbara
Motorówka  ﺑﺎﻟﻼﻧﺶbialllansh
Taksówka  ﺑﺎﻟﺘﺎآﺴﻲbialttakisi
Łódka  ﺑﺎﻟﻘﺎربbialqarib
Ponton  ﺑﺎﻟﻘﺎرب اﻟﻤﻄﺎﻃﻲbialqarib almattati

g.

or

Samochód ciężarowy  ﺑﺴﻴﺎرة ﺷﺤﻦbisayarat shahn

pl

Samochód osobowy  ﺑﺴﻴﺎرة ﺧﺎﺻﺔbsayarat khassa

e.

Autobus  ﺑﺎﻟﺒﺎصbialbas

ni

Pieszo  ﻣﺸﻲmashi

ca

le

Z kim przyjechał Pan/ Pani do Polski?
 ﻣﻊ ﻣﻦ ﺟﺌﺖ اﻟﻰ ﺑﻮﻟﻨﺪاmae min kadimta 'iilaa bulanda?

tio

Przyjechałem/ przyjechałam…. ﺟﺌﺖjitu

.m

ul

z rodziną  ﺟﺌﺖ ﻣﻊ أﺳﺮﺗﻲjitu mae 'usrati
sam/ sama  وﺣﺪيwahdi
z krewnymi  ﻣﻊ اﻗﺮﺑﺎﺋﻲmae aqribayiy
ze znajomymi  ﻣﻊ ﻣﻌﺎرﻓﻲmae maearfy

w

w
w

Czy podróżował z Panem/ Panią jeszcze ktoś inny?
 هﻞ ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻌﻚ اﻟﻰ ﺑﻮﻟﻨﺪا أﺣﺪ ﺁﺧﺮhal safar maeak 'iilaa bulanda ahd
akhar?
W jakim miejscu przekraczał Pan/ Pani granicę RP?
 ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﻜﺎن ﻋﺒﺮت اﻟﺤﺪود اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔfi ayt makan eabbarat alhudud
albwlandya?
Czy sami przekraczaliście granicę?
 هﻞ ﻋﺒﺮﺗﻢ ﻟﻮﺣﺪآﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔhal eabbartum liwahdikum alhudud
albwlndya?
Czy ktoś wam pomagał przekraczać granicę?
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 هﻞ ﺳﺎﻋﺪآﻢ أﺣﺪ ﺑﻌﺒﻮر اﻟﺤﺪود اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔhal saeadakum ahd bieubur
alhudud albwlndy?
Jakim środkiem transportu przekraczał Pan/ Pani granicę polską?
ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﻋﺒﺮﺗﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
bayat wasilat naql eabartam alhudud albwlandya?
Od kiedy Pani/ Pani przebywa na terytorium RP?
 ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ أﻧﺘﻢ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪاmundh mataa wa'antum fi bulanda?

g.

pl

Dokąd Pan/ Pani jedzie i w jakim celu?
 اﻟﻰ ﻣﻜﺎن أﻧﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ وﺑﺄي هﺪفiilaa makan 'ant musafir wabi'ay hadaf?

le

ni

e.

or

Czy przyjeżdżał Pan/ Pani już wcześniej do Polski? Jeżeli tak, to kiedy i na jak
długo?
 ﻓﻤﺘﻰ أﺗﻴﺖ وآﻢ ﻗﻀﻴﺖ هﻨﺎ,?هﻞ أﺗﻴﺖ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ اﻟﻰ ﺑﻮﻟﻨﺪا? اذا ﻧﻌﻢ
hal 'atayt qabl dhlk 'iilaa bulanda ? 'iidha nem , famataa 'atayt wakam
qadayt huna ?

ca

Gdzie otrzymał Pan/ Pani wizę?
 أﻳﻦ ﺣﺼﻠﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﺰاayn hasaltum ealaa alfayza?

ul

tio

Kto pośredniczył w załatwieniu wizy?
 ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻜﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﺰاmin tawsut lakum lilhusul ealaa
alfayza?

.m

Biuro podróży  ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻔﺮmaktab safar

w
w

Pośrednik  وﺳﻴﻂwasit

w

Ogłoszenie w internecie ' اﻋﻼن ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖiielan balantrnt
Ile zapłacił Pan/ Pani za wizę?
 آﻢ دﻓﻌﺖ ﺛﻤﻦ اﻟﻔﻴﺰاkam dafaeat thaman alfayza?
Skąd dowiedział się Pan/ Pani o możliwości otrzymania wizy?
? ﻣﻦ أﻳﻦ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺰا
min 'ayn earafat bi'iimkaniat alhusul ealaa fyza?
Wiza jest sfałszowana
 اﻟﻔﻴﺰا ﻣﺰورةalfiza muzawwara
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Czy wiedział Pan/ Pani, że ta wiza jest sfałszowana?
 هﻞ آﻨﺖ ﺗﻌﻠﻢ أن اﻟﻔﻴﺰا ﻣﺰورةhal kunt taelam 'ann alfiza muzawwaratan?
Czy był Pan/ Pani świadomy, że jest to w Polsce przestępstwo?
هﻞ آﻨﺖ ﺗﻌﻠﻢ أن هﺬﻩ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪا ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ
hal kunt taelam 'ann hadhih fi bulanda tuetabar jarimatan ?

pl

Czy instruował ktoś Pana/ Panią, jak zachowywać się na granicy?
?هﻞ أﺧﺒﺮآﻢ أﺣﺪ آﻴﻒ ﺗﺘﺼﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود
hal 'akhbarakum ahd kayf tatasarrafun ealaa alhudud ?

or

g.

Został Pan/ Pani zatrzymany/ zatrzymana
 ? هﻞ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻜﻢhal tamm tawqifukum ?

ca

le

ni

e.

Musimy pojechać do Placówki Straży Granicznej w celu przeprowadzenia
dalszych czynności służbowych.
ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺬهﺎب اﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮآﺰ اﻟﺤﺪود ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻻدارﻳﺔ
ealayna aldhdhahab 'iilaa maktab markaz alhudud limutabaeat al'iijra'at
al'iidaria

.m

ul

tio

Musimy zabrać Pana/ Panią do Komendy Policji w celu przeprowadzenia
dalszych czynności służbowych.
ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺬهﺎب اﻟﻰ ﻣﺮآﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ealayna aldhdhahab 'iilaa markaz alshshurtat limutabaeat al'iijra'at
alrrasmia

w
w

To jest moja żona
 هﺬﻩ زوﺟﺘﻲhadhih zawjati

w

To jest mój mąż
 هﺬا زوﺟﻲhadha zawji
To jest moje dziecko
 هﺬا ﻃﻔﻠﻲhadha tifali
To są moje dzieci
 هﺆﻻء اﻃﻔﺎﻟﻲhula' aitfali
To jest moja córka
 هﺬﻩ اﺑﻨﺘﻲhadhih ebnatay
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To jest mój syn
 هﺬا اﺑﻨﻲhadha ebni
To jest moja siostra
 هﺬﻩ أﺧﺘﻲhadhih 'ukhti
To jest mój brat
 هﺬا أﺧﻲhadha 'akhi

pl

Małoletni bez opieki
 ﻃﻔﻞ ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺔtifl bidun rieaya

ni

e.

Będziesz mieszkał w domu dziecka
 ﺳﺘﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻷﻃﻔﺎلsatuqimu fi bayt al'atfal

or

g.

Jesteś niepełnoletni i musimy Cię zatrzymać
 أﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻮﻗﻴﻔﻚant ghyr baligh ealayna tawqifuk

ca

tio

Gdzie jest Twoja rodzina?
 ? أﻳﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚayn ayilatuk ?

le

Gdzie są Twoi rodzice?
' ? أﻳﻦ أهﻠﻚayn 'ahlak ?

.m

ul

Jak dotarłeś/ -aś do Polski?
 آﻴﻒ وﺻﻠﺖ اﻟﻰ ﺑﻮﻟﻨﺪاkayf wasalat 'iilaa bulanda?

w
w

Kto Ci pomagał w dotarciu do Polski?
 ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪك ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺑﻮﻟﻨﺪاman saeidak bialwusul 'iilaa bulanda?

w

Przez jakie kraje jechałeś/ -aś do Polski?
 ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أي ﺑﻠﺪ وﺻﻠﺖ اﻟﻰ ﺑﻮﻟﻨﺪاean tariq ay balad wasalat 'iilaa
bulanda?
Jechaliście całą grupą?
 هﻞ ﺳﺎﻓﺮﺗﻢ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔhal safartum kamajmuea?
Wniosek o status uchodźcy
 ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮءtalab alhusul ealaa allluju
Odciski palców
 ﺑﺼﻤﺔ اﻷﺻﺎﺑﻊbasimat al'asabie
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Zrobić zdjęcie do dokumentów
 ﺻﻮرة ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖsurat shakhsiat min ajl alwathayiq
Proszę zdjąć nakrycie głowy do zdjęcia
أرﺟﻮ ﻧﺰع ﻏﻄﺎء اﻟﺮأس ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺼﻮرة
alssura

arju naze ghita' alrras min ajl

pl

Proszę odsłonić twarz do zdjęcia
 أرﺟﻮ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺼﻮرةarju alkashf ean alwajh min ajl
alssura

or

g.

Nie może mieć Pani zasłoniętej twarzy do zdjęcia
 ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻮﺟﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺼﻮيlaymknky taghtiat alwajh 'athna'
alttaswir

ni

e.

Musimy zabrać Pana/ Pani paszport do depozytu
 ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﻮاز اﻟﺴﻔﺮealayna alaihtifaz bijawaz alssafar

ca

le

To jest Pana/ Pani dokument w Polsce
 هﺬﻩ وﺛﻴﻘﺘﻚ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪاhadhih wathiqatuk fi bulanda

tio

Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca
 وﺛﻴﻘﺔ هﻮﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐwathiqat huiat muaqqatat lil'ajanib

w
w

.m

ul

Na czas procedury o nadanie statusu uchodźcy nie może Pan/ Pani
opuszczać terytorium Polski
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﺟﺮاءات ﻣﻨﺢ اﻟﻠﺠﻮء ﻻ ﻳﺠﺐ ﻣﻐﺎدرة اﻷراﺿﻲ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
khilal fatrat 'iijra'at manh allluju' lla yujib mughadarat al'aradi albulandy

w

Teraz pojedziemy do sądu
 اﻵن ﺳﻨﺬهﺐ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔalan sanadhhab 'iilaa almahkama
To jest postanowienie sądu
 هﺬا ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔhadha qarar almahkama
Na czas procedury uchodźczej będzie Pan/ Pani przebywać w strzeżonym
ośrodku dla cudzoziemców
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﺟﺮاءات ﻣﻨﺢ اﻟﻠﺠﻮء ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻤﻐﻠﻖ
khilal fatrat 'iijra'at manh allluju' satabqaa fi markaz alllajiiyn almughlaq
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Granica Państwa
 ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔhudud alddawla
Przekraczanie zabronione
 ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻌﺒﻮرmamnue aleabur
Rzeczpospolita Polska
 ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻟﻨﺪاjumhuriat bulanda

g.

pl

Pas drogi granicznej – wejście zabronione
 اﻟﺪﺧﻮل ﻣﺤﻈﻮر-  ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺪودtariq alhudud - alddukhul mahzur

e.

le

ca

Urząd do Spraw Cudzoziemców
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐmudiriat al'ajanib

ni

Placówka Straży Granicznej
 ﻣﺮآﺰ ﺣﺮس اﻟﺤﺪودmarkaz haras alhudud

or

Komenda Policji
 ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻃﺔqissam alshshurta

tio

Rada do Spraw Uchodźców
 اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﺟﺎﻧﺐalmajlis alkhass bial'ajanib

.m

ul

Sąd rejonowy
 ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔmahkamat almintaqa

w
w

Ośrodek dla uchodźców
 ﻣﺮآﺰ اﻳﻮاء اﻟﻼﺟﺌﻴﻦmarkaz 'iiwa' alllajiiyn

w

Strzeżony ośrodek dla uchodźców
 ﻣﺮآﺰ اﻳﻮاء اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻤﻐﻠﻖmarkaz 'iiwa' alllajiiyn almughliq
Regulamin
 ﻗﻮاﻧﻴﻦqawanin
Jadalnia
 ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻌﺎمghurfat alttaeam
Śniadanie
 ﻓﻄﻮرfutur
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Obiad
 ﻏﺪاءghada'
Kolacja
 ﻋﺸﺎءeasha'
Gabinet lekarski
 ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐghurfat alttabib

g.

pl

Gabinet pielęgniarki
 ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻤﺮﺿﺎتghurfat almumradat

or

Naczelnik
 ﻣﺪﻳﺮmudir

ni

e.

Sędzia
 اﻟﻘﺎﺿﻲalqadi

ca
tio

Świadek
 اﻟﺸﺎهﺪalshshahid

le

Pełnomocnik
 اﻟﻤﻔﻮضalmufawwad

.m

ul

Odwołanie
 اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮارalttaen bialqarar

w
w

Złożyć odwołanie
 ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻌﻦtaqdim talab alttaen

w

Decyzja ostateczna
 اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲalqarar alnnihayiy

DIETA, HIGIENA
 اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔalnnizam alghidhayiy w alnnazafa

Moje dziecko jest głodne
 ﻃﻔﻠﻲ ﺟﺎﺋﻊtafali jayie
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Jestem głodny/ głodna
 أﻧﺎ ﺟﺎﺋﻊ/  أﻧﺎ ﺟﺎﺋﻌﺔana jayiea / jayie
Chce mi się pić
 أﻧﺎ ﻋﻄﺸﺎنana eutshan
Nie jem wieprzowiny
 أﻧﺎ ﻻ ﺁآﻞ ﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮana la akil lahm alkhinzir

or

Jestem uczulony/-a na gluten
 ﻋﻨﺪي ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﻠﻮﺗﻴﻦeindi hisasiat lilghalutin

g.

pl

Nie jem mięsa
 أﻧﺎ ﻻ ﺁآﻞ اﻟﻠﺤﻮمana la akil allluhum

le

ca

Gdzie jest toaleta?
' أﻳﻦ اﻟﻤﺮﺣﺎض؟ayn almrhad?

ni

e.

Toaleta
 ﻣﺮﺣﺎضmirhad

tio

Pielucha
 ﺣﻔﺎﺿﺎتhafadat

.m

ul

Potrzebuję pieluchy dla dziecka
 أﻧﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺣﻔﺎﺿﺎت ﻟﻠﻄﻔﻞana bihajat hifadat llitafil

w
w

Potrzebuję wziąć prysznic
' أﻧﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺤﻤﺎمana bihajat 'iilaa alaistihmam

w

Potrzebuję umyć się przed modlitwą
 أﻧﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻮﺿﻮء ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼةana bihajat lilwudu' qabla alssalat
Czy chce się Pan/ Pani umyć do modlitwy?
 هﻞ ﺗﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻠﻮﺿﻮء ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼةhal tahtajun lilwudu' qabla alssalat?
Gdzie mogę się pomodlić?
' أﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﺼﻼة؟ayn yumkinuni alssalat?
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SYTUACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZDROWIA
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ
alhalat almutaealliqat bihimayat alsshha
Jak się Pan/ Pani czuje?
 ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ/  آﻴﻒ ﺗﺸﻌﺮkayf tasheur / tashearin?

pl

Jest Pan/ Pani na coś chory/ -a?
 ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض ﻣﺎ/  ?هﻞ أﻧﺖ ﻣﺼﺎبhal 'ant musab / musabatan bimard ma
?

or

g.

Czy potrzebuje Pan/ Pani opieki lekarskiej?
 ﺗﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻟﻄﺒﻴﺐ/  ?هﻞ ﺗﺤﺘﺎجhal tahtaj / tuhtajin litabib?

ni
le

Czuję się słabo
 أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒasheur bialddaef

e.

Źle się czuję
 أﻧﺎ ﻟﺴﺖ ﺑﺨﻴﺮana last bikhayr

tio

ca

Jest mi duszno
 أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻻﺧﺘﻨﺎقasheur bialaikhtinaq

ul

Moje dziecko jest chore i potrzebuje pomocy
 ﻃﻔﻠﻲ ﻣﺮﻳﺾ وﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪةtifali marid w yahtaj 'iilaa musaeada

w
w

.m

Muszę iść do lekarza
 ﻻ ﺑﺪ ﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺬهﺎب إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐla bud li min aldhdhahab 'iilaa alttbib

w

Muszę iść do szpitala
 ﻳﺠﺐ أن أذهﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰyajb 'an 'adhhab 'iilaa almustashfaaana
Potrzebuję karetki
 أﻧﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺳﻴﺎرة اﻹﺳﻌﺎفana bihajat lisayarat eseaf
Gdzie mogę zrealizować receptę?
 أﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺻﺮف اﻟﻮﺻﻔﺔayn yumkinuni sarf alwasfa?
Kiedy muszę wrócić?
 ﻣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﻌﻮدةmataa yumkinuni aleawda?
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Czy muszę iść do szpitala?
هﻞ ﻳﺠﺐ أن اذهﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ؟
almustashfa?

hal 'ana yjb 'an adhab 'iilaa

Jestem chory / chora
أﻧﺎ ﻣﺮﻳﺾ/  أﻧﺎ ﻣﺮﻳﻀﺔana mryd / ana mryda
Mam gorączkę
 ﻋﻨﺪي ﺣﻤﻰeindi humaa

g.

pl

Zimno mi
 أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮدasheur bialbard

e.

or

Mam dreszcze
 ﻟﺪي ﻗﺸﻌﺮﻳﺮةladay qishearira

le

ni

Pocę się
 أﻧﺎ أﺗﻌﺮقana 'ataearraq

ca

Zemdlałem / zemdlałam
 أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻐﺜﻴﺎنasheur bialghathayan

ul

tio

Mam zawroty głowy
 أﺷﻌﺮ ﺑﺪوار ﺑﺎﻟﺮأسasheur bidawar bialrras

.m

Miałem / miałam napad padaczkowy
 آﺎن ﻋﻨﺪي ﻧﻮﺑﺎت ﺻﺮعkan eindi nawbat sarae

w
w

Straciłem / straciłam przytomność
 ﻓﻘﺪت وﻋﻲfaqadatu waey

w

Trudno mi się oddycha
 أﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﺲajidu sueubat fi alttanfus
Moje serce bije szybko
 ﻗﻠﺒﻲ ﻳﺪق ﺑﺴﺮﻋﺔqalbi yadq bsrea
Moje serce bije nieregularnie
 ﻗﻠﺒﻲ ﻳﻨﺒﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢqalbi yunbid bishakl ghyr muntazam
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Boli mnie w klatce piersiowej
 ﻳﺆﻟﻤﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﺪرyulimni fi alssadr
Boli mnie brzuch / żołądek
 ﻣﻌﺪﺗﻲ ﺗﺆﻟﻤﻨﻲmaeaddati twlmni

Jest mi niedobrze
 أﻧﺎ ﻣﺮﻳﺾana marid

g.

pl

Wymiotowałem/wymiotowałam
 ﻋﻨﺪي اﻗﻴﺎءeindi aqya

e.
ni

Mam rozwolnienie
 أﻧﺎ أﻋﺎﻧﻲ ﻣﻦ إﺳﻬﺎلana 'ueani min 'iisha

or

Wymiotuję wszystko, co zjem i wypiję
 أﺗﻘﻴﺄ آﻞ ﻣﺎ ﺁآﻠﻪataqayaa kl ma akulahu

ca

le

Odczuwam ból podczas oddawania moczu
 ﻟﺪي أﻟﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺒﻮلladay 'alam 'athna' alttabul

ul

tio

Nie mogę oddać moczu
 ﻻ اﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﻮلla 'astatie' albawl

.m

Mam cukrzycę
 ﻟﺪي ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮيladay marad alssukkari

w
w

Potrzebuję insuliny
 أﻧﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﺴﻮﻟﻴﻦana bihajat 'iilaa al'iansulin

w

Mam astmę
 ﻟﺪي اﻟﺮﺑﻮladay alrrbbu
Mam chroniczne zapalenie oskrzeli
 ﻟﺪي اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺰﻣﻦladay ailtihab alshshaeb alhawayiyat almuzmin
Mam wadę serca
ﻟﺪي ﻋﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ
laday eib fi alqalb
Jestem po zawale serca
 أﻧﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄزﻣﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔana baed al'iisabat bi'azmat qalbia
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Mam epilepsję
 ﻟﺪي اﻟﺼﺮعladay alssare
Mam raka
 ﻟﺪي اﻟﺴﺮﻃﺎنladay alssaratan

Mam gruźlicę
 ﻟﺪي ﻣﺮض اﻟﺴﻞladay marad alssal

g.
or

e.

laday fayrus naqs almanaeat albasharia

Mam białaczkę
 ﻟﺪي ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺪمladay surtan alddam

ca

le

Cierpię na niedokrwistość
 أﻋﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﻘﺮ اﻟﺪمueani min faqr alddam

ni

Mam HIV
ﻟﺪي ﻓﻴﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

pl

Mam cukrzycę / Jestem cukrzykiem
 ﻟﺪي ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮيladay marad alssukkari

ul

tio

Cierpię na chroniczną depresję
 أﻋﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻻآﺘﺌﺎب اﻟﻤﺰﻣﻦueani min alaiktiab almuzmin

.m

Cierpię na schizofrenię
' أﻋﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮض اﻧﻔﺼﺎم اﻟﺸﺨﺼﻴﺔueani min marad anfisam alshshakhsia

w
w

Cierpię na chorobę dwubiegunową
' أﻋﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﺿﻄﺮاب ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻘﻄﺐueani min aidtirab thunayiy alqutb

w

To mój lek
 هﺬا دواﺋﻲhadha dawayiy
Biorę ten lek codziennie
 أﺗﻨﺎول هﺬا اﻟﺪواء آﻞ ﻳﻮمatanawal hdha alddiwa' kl yawm
Biorę ten lek od … lat
 أﺗﻨﺎول هﺬا اﻟﺪواء ﻟﺴﻨﻮاتatanawal hdha alddawa' lisanawat
Potrzebuję więcej tego leku
 أﻧﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪواءana bihajat 'iilaa almazid min hdha alddawa
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Jestem ranny / ranna
أﻧﺎ ﺟﺮﻳﺢ/ ﺟﺮﻳﺤﺔana jarih/ jariha
Uderzono mnie
 ﺿﺮﺑﻮﻧﻲdarbuni
Raniono mnie / dźgnięto mnie nożem
 ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺴﻜﻴﻦtaearrad lilttaen biskyn

pl

Potrącił mnie samochód
 ﺿﺮﺑﺘﻨﻲ ﺳﻴﺎرةdrbtni sayara

or

g.

Ugryzł mnie owad
 ﻋﻀﺘﻨﻲ ﺣﺸﺮةeadtani hashara

ni

e.

Zostałem ugryziony
 ﻟﻘﺪ ﻟﺪﻏﺖlaqad ludught

ca

le

Spadłem / spadłam z wysokości
 ﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع/  وﻗﻌﺖwaqaeat / saqatat min ealaa airtifae

ul

.m

Krwawię
 أﻧﺎ أﻧﺰفana 'anzif

tio

Upadłem / upadłam
 ﺳﻘﻄﺖ/  ﻟﻘﺪ وﻗﻌﺖlaqad waqaeatu / saqatu

w
w

Wymiotuję krwią
 أﺗﻘﻴﺄ دﻣﺎataqia daman

w

Kaszlę krwią
 أﺳﻌﻞ دﻣًﺎaseul daman
Możliwe, że jestem w ciąży
 ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أﻧﻨﻲ ﺣﺎﻣﻞmin almmkn 'annani hamil
Jestem w ciąży i krwawię
 أﻧﺎ ﺣﺎﻣﻞ وأﻧﺰفana hamil wa'anzf
Mam skurcze / rodzę
 واﻧﺎ أﻟﺪ، ﻟﺪي ﺗﻘﻠﺼﺎتladay taqallusat , wa'inna 'aled
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Podpaska
 ﻓﻮﻃﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔfawta nnisayiya
Potrzebuję podpaski
 أﻧﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻔﻮﻃﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔana bihajat lifawta nisayiya
Chciałabym, aby zbadała mnie kobieta
 أرﻳﺪ أن ﺗﻌﺎﻳﻨﻨﻲ اﻣﺮأةurid 'an tueayinani imra'atan

pl

Nie mogę mówić
 ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺗﻜﻠﻢla 'astatie 'an 'atakallam

le

ni

Nie mogę zgiąć szyi
 ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﺛﻨﻲ اﻟﺮﻗﺒﺔla 'astatie thani alrraqiba

e.

or

g.

Nie widzę
 أﻧﺎ ﻻ أرىana la 'araa
Boli mnie głowa
 ﻳﺆﻟﻤﻨﻲ رأﺳﻲyulimini rasi

tio

ca

Boję się
 أﻧﺎ ﺧﺎﺋﻒana khayif

w
w

.m

Jest mi smutno
 أﻧﺎ ﺣﺰﻳﻦana hazin

ul

Mam depresję
 أﻧﺎ ﻣﺼﺎب ﺑﺈآﺘﺌﺎبana musab bi'iiktiab

w

Myślę o popełnieniu samobójstwa
 أﻓﻜﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺤﺎرufkar fi alaintihar
Słyszę głosy, gdy jestem sam / sama
 أﺳﻤﻊ أﺻﻮات ﻋﻨﺪﻣﺎ أآﻮن وﺣﺪيasmae 'aswat eindama 'akun wahdi
Czuję się obserwowany / a
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ/  أﺷﻌﺮ أﻧﻲ ﻣُﺮاﻗﺐasheur 'anni muraqab / muraqaba
Ktoś za mną chodzi
أﺷﻌﺮ أﻧﻲ هﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻼﺣﻘﻨﻲ
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asheur 'ann hnak man yulahiqni

PRZEMOC SEKSUALNA I DOMOWA
 اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ واﻟﺠﻨﺴﻲaleunf almanzili waljinsi

Proszę nie bać się mówić
ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﻻ ﺗﺨﺎف أن ﺗﺘﺤﺪث
min fadlik lla takhaf 'ann tatahaddath
Proszę mi zaufać
ﺛﻖ ﺑﻲ
thaq bi

g.
or

ni

Czy ktoś Pani groził?
 أي ﺷﺨﺺ ﻳﻬﺪد ك؟ay shakhs yuhaddidk?

e.

Nie zrobiła Pani nic złego
 ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻠﻴﻦ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﺳﻴﺌًﺎlm tafeali shayyan sayiyan

pl

Nikt się o tym nie dowie
 ﻻ أﺣﺪ ﺳﻴﻌﺮف ﻋﻦ ذﻟﻚla 'ahad sayaerif ean dhlk

ca

le

Kto to był?
ﻣﻦ هﻮ
man hua?

ul

tio

Czy znała Pani tych ludzi?
 ﺗﻌﺮﻓﻴﻦ هﺆﻻء اﻟﻨﺎس؟taerifin huala' alnnas?

.m

Czy były z Panią jeszcze inne kobiety?
 هﻞ آﺎن ﻣﻌﻚ ﻧﺴﺎء اﺧﺮﻳﺎتhal kan mae nisa' 'ukhrayat ?

w
w

Czy ktoś zmuszał Panią do prostytucji?
 هﻞ هﻨﺎك ﻣﻦ أرﻏﻤﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎرة؟hal hnak min arghghamuk ealaa alddaeara ?

w

Czy była Pana przetrzymywana?
 ?هﻞ آﻨﺖ ﻣٌﺤﺘﺠﺰةhal kunt muhtajaza ?
Czy była Pani bita?
هﻞ آﻨﺖ ﺗﺘﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮب؟

hal kunnati tataearradin lilddarb ?

Czy zabrano Pani dokumenty?
هﻞ أﺧﺬوا ﻣﻨﻚ وﺛﺎﺋﻘﻚ؟
hal 'ukhidhuu minki wathayiqaki ?
Czy miała Pani kontakt ze swymi krewnymi?
 هﻞ آﺎن ﻟﻜﻲ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻗﺮﺑﺎﺋﻚ؟hal kan likay tawasal mae aqribayiki ?
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Zostałam porwana i przetrzymywana
ﺧﻄﻔﻮﻧﻲ واﺣﺘﺠﺰوﻧﻲ
khatfuni waihtajizuni
Gwałt
اﻏﺘﺼﺎب

ightisab

taearradat lilaightisab bisurat muntazima

g.

Byłam regularnie gwałcona
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ

pl

Zgwałcono mnie
 اﻏﺘﺼﺒﻮﻧﻲightasbuni

e.

or

Gwałt zbiorowy
 اﻏﺘﺼﺎب ﺟﻤﺎﻋﻲightisab jamaei

le

ul

tio

Zostałam sprzedana
 أﻧﺎ ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻲana tamm biei

ca

Byłam wykorzystywana seksualnie
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻼﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ

ni

Byłam molestowana seksualnie
 ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲtaearradatu lilttaharrush aljinsi

.m

Handel ludźmi
 اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮalaittijar fi albashar

w
w

Jestem ofiarą handlu ludźmi
 أﻧﺎ ﺿﺤﻴﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮana dahiat alaittijar bialbashr

w

Zmuszano mnie do prostytucji
أﺟﺒﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻋﺎرة
ajbruni ealaa mumarasat alddaeara
Pracowałam w domu publicznym
 ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻟﻠﺪﻋﺎرةamiltu fi bayt lilddaeara
Zostałam porwana
 ﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﺧﺘﻄﺎﻓﻲlaqad tamm aikhtitafi
Zabrali mi dokumenty
 أﺧﺬو ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻘﻲakhadhuu min wathayiqi
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Byłam trzymana w zamknięciu
ﺖ ﻣﺴﺠﻮﻧﺔ
ُ  آﻨkuntu masjuna
Byłam bita
ﺖ أﺗﻌﺮض ﻟﻠﻀﺮب
ُ آﻨ

kuntu 'ataeard lilddarb

Byłam poddawana przemocy domowej
ﺖ أﺗﻌﺮض ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
ُ  آﻨkuntu 'ataeard lileunf almanzili

g.

pl

Mój mąż znęcał się nade mną
 زوﺟﻲ آﺎن ﻳﻘﻬﺮﻧﻲzuji kan ykrhny

e.

or

Zostałam zmuszona do małżeństwa
 زوﺟﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮةzawjuni bialquwwa

ni

Grozi mi zawarcie małżeństwa pod przymusem
 أﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺰواجataearrad lilttahdid lilqubul bialzzawaj

ul

tio

Żeńskie obrzezanie
ﺧﺘﺎن اﻻﻧﺎث
khitan alinath

ca

le

Zostałam obrzezana
ﺧﺘﻨﻮﻧﻲ
khatanuni

.m

Potrzebuję lekarza
 أﺣﺘﺎج إﻟﻰ ﻃﺒﻴﺐahtaj 'iilaa tabib

w
w

Potrzebuję psychologa
أﻧﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ أﺧﺼﺎﺋﻲ ﻧﻔﺴﻲ

ana bihajat 'iilaa 'akhsayiy nafsi

w

Boję się o tym mówić
 أﺧﺸﻰ أن أﺗﺤﺪث ﻋﻦ ذﻟﻚakhshaa 'an 'atahaddath ean dhalik
Grożono mi
هﺪدوﻧﻲ
hadaduni
Nie mogę o tym mówić
ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ذﻟﻚ
la 'astatie alhadith ean dhalik
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Jestem prześladowany/ -ana ze względu na swoją orientację seksualną
 ﻣﻀﻄﻬﺪة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﻀﻴﻼﺗﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ/أﻧﺎ ﻣﻀﻄﻬﺪ
ana mudtahad / mudtahadat bsbb tafdilati aljinsia
Jestem homoseksualistą
 أﻧﺎ ﻣﺜﻠﻲ اﻟﺠﻨﺲana mithli aljins

le

ca

Zostałem pobity/ -a
 ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻀﺮبtaearradtu lilddarb

tio

Bili mnie
ﺿﺮﺑﻮﻧﻲ
darbuni

.m

ul

Kopali mnie
 ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺮآﻠﻲqamuu birakli

w
w

Uderzyli mnie w twarz
 ﺿﺮﺑﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻲdarbuni ealaa wajhi

w

Przewrócili mnie
 دﺣﺮﺟﻮﻧﻲdahrajuni

Zabrali mi moje rzeczy
 أﺧﺬو أﺷﻴﺎﺋﻲakhdhu 'ashyayiy
Krzyczeli do mnie obraźliwe słowa
 ﺻﺮﺧﻮا ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻣﻬﻴﻨﺔsarakhuu bikalimat mmuhina
Obrażali moją żonę
 أهﺎﻧﻮ زوﺟﺘﻲahanuu zawjati
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g.

ni

e.

Jestem uchodźcą
 أﻧﺎ ﻻﺟﺊana laji

or

Nie mówię po polsku
 أﻧﺎ ﻻ أﺗﻜﻠﻢ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔana la 'atakallam albulandia

pl

ZGŁOSZENIE NA POLICJĘ
اﺑﻼغ- ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺸﺮﻃﺔtabligh- iiblagh alshshurta

Obrażali moje dzieci
أهﺎﻧﻮ أﻃﻔﺎﻟﻲ
ahanuu 'atfali
Gdzie to się zdarzyło?
أﻳﻦ ﺣﺪث ذﻟﻚ؟
ayn hadath dhallik?
O której godzinie to się zdarzyło?
 ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺣﺪث ذﻟﻚ؟fi 'ay waqt hadath dhillik?

pl

Czy był Pan/ Pani sam/-a?
ﺖ وﺣﺪك
ِ  آﻨ/ ﺖ
َ ?هﻞ آﻨ
hal kunta / kunti wahadak?

ni

e.

Ilu było napastników?
آﻢ آﺎن ﻋﺪد اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ
kam kan eadad almuetadin

or

g.

Czy ktoś widział to zdarzenie?
 هﻞ آﺎن هﻨﺎك ﻣﻦ ﺷﺎهﺪ اﻟﺤﺎدﺛﺔhal kan hunak min shahid alhaditha?

ca

le

Zgubiłem/-am dokumenty
 ﻟﻘﺪ ﻓﻘﺪت اﻟﻮﺛﺎﺋﻖlaqad faqadt alwathayiq

tio

Skradziono mi dokumenty
 ﺗﻢ ﺳﺮﻗﺔ وﺛﺎﺋﻘﻲtamma sariqat wathayiqi

.m

ul

Skradziono mi portfel
 ﺗﻢ ﺳﺮﻗﺔ ﻣﺤﻔﻈﺘﻲtamma sariqat muhaffazti

w
w

Skradziono mój bagaż
 ﺗﻢ ﺳﺮﻗﺔ ﺣﻘﺎﺋﺒﻲtamma sariqat haqayibi

w

Skradziono mi pieniądze
 ﺗﻢ ﺳﺮﻗﺔ ﻧﻘﻮديtamma sariqat naqudi
Skradziono mi samochód
 ﺗﻢ ﺳﺮﻗﺔ ﺳﻴﺎﺗﻲtamma sariqat sayarti
Moje mieszkanie zostało okradzione
ﺗﻢ ﺳﺮﻗﺔ ﺷﻘﺘﻲ
tamma sariqat shaqti
Ile pieniędzy miał Pan/ Pani w portfelu?
 آﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل آﺎن ﺑﺎﻟﻤﺤﻔﻈﺔkam mmin almal kan bialmuhaffiza?
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Jaką walutę skradziono?
 ﻣﺎهﻲ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺳُﺮﻗﺖma hi aleumlat alty suriqat?
Co jeszcze zostało skradzione?
 ﻣﺎذا ﺳﺮﻗﻮا أﻳﻀًﺎmadha saraquu 'aydaan?
Czy ma Pan/ Pani zrobioną kopię swojego dokumentu?
 هﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺻﻮر ﻋﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖhal ladayka/ ladayki suwr ean alwathayiq?

pl

Jakiej marki był Pana samochód?
 ﻣﺎ هﻲ ﻣﺎرآﺔ ﺳﻴﺎرﺗﻚ؟ma hi marikat syartk?

or

g.

Gdzie skradziono samochód?
 أﻳﻦ ﺳﺮﻗﺖ ﺳﻴﺎرﺗﻚayn suriqat sayaratak?

ni

e.

Czy ma Pan ubezpieczenie samochodu?
 هﻞ آﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎرﺗﻚ ﻣﺆﻣﻨﺔ؟hal kanat sayaratuk muamnatan ?

ca

le

Wypadek samochodowy
 ﺣﺎدث ﺳﻴﺎرةhadith sayara

tio

Nic Pana/ Panią nie boli?
ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﺄي أﻟﻢ/ ?هﻞ ﺗﺸﻌﺮhal tasheur / tashearin bi'ay 'alam ?

.m

ul

Co Pana/ Panią boli?
? ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺆﻟﻤﻚ
ma aldhy yulimuk ?

w
w

Gdzie się Pan/ Pani uderzyła?
 ?أﻳﻦ ﺗﻢ ﺻﺪﻣﻚayn tamm sadmuk?

w

Jak wyglądał ten wypadek?
 آﻴﻒ ﺗﻢ اﻟﺤﺎدث؟kayf tamm alhadith ?
Musimy zabrać Pana/ Panią na komisariat Policji spisać zeznania
ﻋﻠﻴﻨﺎ اﺻﻄﺤﺎﺑﻚ اﻟﻰ اﻟﻤﺨﻔﺮ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ealayna aistihabuk 'iilaa almukhaffar likitabat alttaqrir
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FORMULARZ WNIOSKU O UDZIELENIE OCHRONY
MIĘDZYNARODOWEJ
 ﻧﻤﻮذج ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔnamudhaj talab alhimayat alddualia
DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
bayanat wamaelumat tataeallaq bimaqdam alttalab

g.

ism aleayila

or

Nazwisko
اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

pl

Imię ( imiona ) i nazwisko w języku ojczystym
 اﻹﺳﻢ واﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷمal'iism waism aleayilat bialllughat al'umm

le

ni

e.

Nazwisko rodowe
 اﻟﻠﻘﺐalllaqab
Imię ( imiona )
 اﻹﺳﻢal'iism

aism al'ab

ul

Imię ojca
اﺳﻢ اﻷب

tio

ca

Inne używane poprzednio nazwiska
 أﻟﻘﺎب اﺧﺮى آﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖalqab ukhraa kanat tustakhdam fi
alssabiq

w
w

.m

Imię i nazwisko rodowe matki
 اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻷم ﻗﺒﻞ اﻟﺰواجaism walaqab al'umm qabl alzzawaj

w

Data urodzenia lub wiek: rok, miesiąc, dzień, lat
 اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﻬﺮ واﻟﻴﻮم واﻟﺴﻨﺔ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد أو اﻟﻌﻤﺮ
tarikh almilad 'aw aleumr, alssanat walshshahr walyawm walssana
Płeć : kobieta, mężczyzna
رﺟﻞ/  اﻣﺮأة: اﻟﺠﻨﺲaljns: aimra'at /rajul
Miejsce urodzenia
 ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻴﻼدmakan almilad
Kraj
اﻟﺒﻠﺪ

albalad
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Region ( prowincja)
(اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ )اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ

almintaqa ( almuqataea )

Miejscowość
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
almdyna

Kolor oczu
ﻟﻮن اﻟﻌﻴﻮن

lawn aleyun

g.

altul: sm

or

Wzrost : cm
 ﺳﻢ:اﻟﻄﻮل

pl

Rysopis
 اﻟﻮﺻﻒalwasf

ni

e.

Znaki szczególne
 ﻋﻼﻣﺎت ﻓﺎرﻗﺔalamat farqa

ca

le

Obywatelstwo
 اﻟﺠﻨﺴﻴﺔaljinsia

tio

Narodowość
 اﻟﻘﻮﻣﻴﺔalqawmia

.m

ul

Rasa lub pochodzenie etniczne
 اﻟﻌﺮق أو اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮﻗﻲalerq 'aw al'asl aleirqi

w
w

Przynależność wyznaniowa
 اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺪﻳﻨﻲalaintima' alddini

w

Stan cywilny :
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ:

alhalat aleayiliat

panna/kawaler,  ﻋﺎزﺑﺔ/  ﻋﺎزبeazib / eaziba
mężatka/żonaty,  ﻣﺘﺰوج/  ﻣﺘﺰوﺟﺔmutazawwijat / mutazawwij
rozwiedziony/rozwiedziona, ﻣﻄﻠﻖ/  ﻣﻄﻠﻘﺔmutlaq / mutlaqa
wdowa/wdowiec,  أرﻣﻞ/  أرﻣﻠﺔarmalat / 'armal
w separacji ﻣﻨﻔﺼﻞ/  ﻣﻨﻔﺼﻠﺔmunfasil/munfasila
Kraj pochodzenia
 ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄbalad almansha
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Ostatnie miejsce zamieszkania w kraju pochodzenia
 ﺁﺧﺮ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄakhar makan 'iiqamat fi balad almansha
Region ( prowincja)
(اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ )اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ

almintaqa ( almuqataea )

Miejscowość
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
almdyna

g.

pl

Okres : od -do
 ﻣﻦ اﻟﻰ: اﻟﻔﺘﺮةalfatrat : min - 'iilaa

or

Wykształcenie
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢalttaelim

ca

le

ni

e.

Jakie ma pan(i)wykształcenie?:
ﻣﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻚ؟:
wyższe  ﻋﺎﻟﻲealy
średnie  ﻣﺘﻮﺳﻂmutawst
podstawowe  أﺳﺎﺳﻲasasi
brak  ﻻ ﻳﻮﺟﺪla yujad

ul

tio

Ile lat pobierał (a) Pan (i) naukę ?
 آﻢ ﺳﻨﺔ ﺗﻌﻠﻤﺖ؟kam sanat taelamat ?

.m

Ostatnie miejsce pracy w kraju pochodzenia
 ﺁﺧﺮ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄakhar makan aleamal fi balad almansha

w
w

Miejscowość
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
almdyna

w

Nazwa zakładu pracy
اﺳﻢ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ
ism makan aleamal
Okres : od-do
 ﻣﻦ اﻟﻰ: اﻟﻔﺘﺮةalfatrat : min - 'iilaa
Czy odbył(a) Pan(i) służbę wojskową w kraju pochodzenia?
هﻞ أدﻳﺖ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻻﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪك؟
hal 'adit alkhidmat aleaskariat alalzzamiat fi baladik ?
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Tak – proszę podać okres i miejsce służby oraz nazwę jednostki
 ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺘﺮة وﻣﻜﺎن اﻟﺨﺪﻣﺔ- ﻧﻌﻢ
nem - yrja tahdid alfatrat wamakan alkhadma
Nie
ﻻ
la

alllughat al'umm

g.

Ojczysty
اﻟﻠﻐﺔ اﻷم

pl

Znajomość języków
 ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺎتmaerifat allghat

le

ni

e.

or

Inne ( dotyczy języków, w których wnioskodawca jest w stanie swobodnie się
porozumieć)
(أﺧﺮى )ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ
ukhraa (en alllughat alty muqaddim alttalab qadiraan ealaa alttawasul
biharia)

ul

tio

ca

W jakim języku (językach ) chciał(a) by Pan(i), aby przeprowadzono
przesłuchanie w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej?
ﺑﺄي ﻟﻐﺔ ﺗﻔﻀﻞ أن ﺗﺠﺮي اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؟
bi'ay lughat tafaddal 'an tujri almuqabilat bkhsws talab alhimayat
alddualia ?

w

w
w

.m

DANE DOTYCZĄCE OSÓB , W IMIENIU KTÓRYCH WNIOSKODAWCA
WYSTĘPUJE
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
albayanat almutaealliqat bial'ashkhas alladhin bialnniabat eanhum
yuqaddim alttalab
Dane dotyczące małżonka wnioskodawcy
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐalbayanat ean qarin muqaddim alttalab
Żona/mąż
 زوج/ زوﺟﺔ

zawja / zawj

Imię (imiona) i nazwisko w języku ojczystym
 اﻹﺳﻢ واﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷمal'iism waism aleayilat bialllughat al'umm

38

Nazwisko
اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

ism aleayila

Nazwisko rodowe
 اﻟﻠﻘﺐalllaqab
Imię (imiona)
 اﻹﺳﻢal'iism

or

aism al'ab

e.

Imię ojca
اﺳﻢ اﻷب

g.

pl

Inne używane poprzednio nazwiska
 أﻟﻘﺎب اﺧﺮى آﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖalqab ukhraa kanat tustakhdam fi
alssabiq

ni

Imię i nazwisko rodowe matki
 اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻷم ﻗﺒﻞ اﻟﺰواجaism walaqab al'umm qabl alzzawaj

ca

le

Data urodzenia lub wiek : rok, miesiąc, dzień, lat
 اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﻬﺮ واﻟﻴﻮم واﻟﺴﻨﺔ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد أو اﻟﻌﻤﺮ
tarikh almilad 'aw aleumr, alssanat walshshahr walyawm walssana

.m

Kraj
اﻟﺒﻠﺪ

ul

tio

Miejsce urodzenia
 ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻴﻼدmakan almilad

albalad

w
w

Region (prowincja)
(اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ )اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ

almintaqa ( almuqataea )

w

Miejscowość
almdyna
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
Rysopis
 اﻟﻮﺻﻒalwasf
Wzrost : cm
 ﺳﻢ:اﻟﻄﻮل
altul: sm
Kolor oczu
ﻟﻮن اﻟﻌﻴﻮن

lawn aleyun
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Znaki szczególne
 ﻋﻼﻣﺎت ﻓﺎرﻗﺔalamat farqa
Obywatelstwo (obywatelstwa)
 اﻟﺠﻨﺴﻴﺔaljinsia
Narodowość
 اﻟﻘﻮﻣﻴﺔalqawmia

pl

Rasa lub pochodzenie etniczne
 اﻟﻌﺮق أو اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮﻗﻲalerq 'aw al'asl aleirqi

or

g.

Kraj pochodzenia
 ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄbalad almansha

ni

e.

Przynależność wyznaniowa
 اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺪﻳﻨﻲalaintima' alddini

ca

le

Posiadane dokumenty potwierdzające tożsamość
 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻬﻮﻳﺔalwathayiq alty tuthbit alhwya

ul

alllughat al'umm

.m

Ojczysty
اﻟﻠﻐﺔ اﻷم

tio

Znajomość języków
 ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺎتmaerifat allghat

w

w
w

Inne (dotyczy języków, w których małżonek wnioskodawcy jest w stanie
swobodnie się porozumieć
(أﺧﺮى )ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ
ukhraa (en alllughat alty muqaddim alttalab qadiraan ealaa alttawasul
biharia)
Dane małoletnich dzieci, w imieniu których wnioskodawca występuje
Imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, imiona rodziców-nie dotyczy wniosku
obejmującego oboje rodziców
 اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ،ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ
اﻻﺳﻢ اﻷول واﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد واﻟﺠﻨﺲ واﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﻤﺎء ﻟﻴﺲ
ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺷﺮاك اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
bayanat al'atfal alqasirin, alladhin bialnniabat eanhum yuqaddim
altlbalaism al'awwal waism aleayilat watarikh almilad waljuns
walwalidayn al'asma' lays natijat 'iishrak alwalidayn
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or

tariqat almughadarat : qanuni /

e.

Sposób wyjazdu : legalny/nielegalny
 ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ/  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ:ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻐﺎدرة
ghyr qanuni

g.

Data wyjazdu : rok, miesiąc, dzień
 اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﻬﺮ واﻟﻴﻮم:ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻐﺎدرة
tarikh almughadarat: alssanat walshshahr w alyawm

pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU WNIOSKODAWCY I OSÓB,
W IMIENIU KTÓRYCH WNIOSKODAWCA WYSTĘPUJE, Z KRAJU
POCHODZENIA
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺳﻔﺮ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ وﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻩ اﻷﺻﻠﻲ
maelumat hawl safar muqaddim alttalab wamin yanub eanhum min
baladih al'asli

le

ni

Nazwa miejsca przekroczenia granicy kraju pochodzenia
 اﺳﻢ ﻣﻜﺎن ﻋﺒﻮر اﻟﺤﺪود ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲaism makan eubur alhudud fi
albalad al'asli

tio

ca

Środek transportu użyty do przekroczenia granicy kraju pochodzenia
وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﺒﻮر اﻟﺤﺪود ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ
wasilat alnnaql almustakhdamat 'athna' eubur alhudud fi albalad al'asli

.m

ul

Dokument uprawniający do opuszczenia kraju pochodzenia
 اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﺄذن ﺑﻤﻐﺎدرة ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ- اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
almustand alwathiqat aldhy yadhan bimughadarat balad almansha

w

w
w

Jeżeli wystąpiły jakiekolwiek problemy z przekroczeniem granicy kraju
pochodzenia, proszę podać szczegóły
ﺑﺤﺎل آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﻣﺸﺎآﻞ أﺛﻨﺎء ﻋﺒﻮر اﻟﺤﺪود ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﻳﺮﺟﻰ ذآﺮهﺎ
bihal kanat hunak mashakil 'athna' eubur alhudud fi albalad al'asli yrja
dhikraha
Czy osoby trzecie odebrały Panu(i) lub osobom, w imieniu których Pan(i)
występuje, dokumenty tożsamości?
هﻞ آﺎن هﻨﺎك ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻤﻦ أﺧﺬوا واﺳﺘﺮداد وﺛﺎﺋﻖ ووﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺗﻨﻮب
ﻋﻨﻬﻢ؟
hal kan hunak taraf thalith mmn 'ukhidhuu waistirdad wathayiq
wawathayiq min tanub eanhum ?
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Tak : proszę opisać, w jakiej sytuacji zostały odebrane dokumenty
tożsamości, komu, przez kogo i w jakim celu?
 أرﺟﻮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ وﻣﻦ وﻟﻤﻦ ﺗﻢ أﺧﺬ أو اﻋﻄﺎء اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺑﺄي هﺪف؟:ﻧﻌﻢ
nem : 'arju tawsif ma hasal wamin waliman tamm 'akhadh 'aw 'iieta'
alwathayiq wabi'ay hadaf ?
Nie
ﻻ
la

e.

or

g.

pl

Czy w okresie ostatnich 5 lat Pan(i) lub osoby, w imieniu których Pan(i)
występuje, wyjeżdżał(a,y) z kraju pochodzenia?
ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة هﻞ ﻏﺎدرت وﻃﻨﻚ أﻧﺖ أو ﻣﻦ ﺗﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
ﺑﺎﺳﻤﻬﻢ؟
khilal alkhms sanawat al'akhirat hal ghadarat watnak 'ant 'aw min
taqaddam alttalab biaismihim ?

ca

le

ni

Tak : proszę podać, kto wyjeżdżał, kiedy, na jak długo, do jakiego kraju, w
jakim celu
 أرﺟﻮ ﺗﺒﻴﺎن ﻣﻦ ﻏﺎدر واﻟﻰ أﻳﻦ وﻷﻳﺔ ﻣﺪة وﺑﺄي هﺪف؟:ﻧﻌﻢ
nem : 'arju tabyan min ghadar wa'iilaa 'ayn walayat mdt wabi'ay hadaf ?

tio

Nie
ﻻ
la

w
w

.m

ul

Czy zostały Panu(i) lub osobom, w imieniu których Pan(i) występuje, wydane
przez organy innych państw wizy lub zezwolenia na pobyt ?
هﻞ ﺣﺼﻠﺖ أﻧﺖ أو ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﺳﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺰا أو ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﻗﺎﻣﺔ؟
hal hasalat 'ant 'aw min taqdim alttalab biaismihim ealaa fyza 'aw tasrih
bialaqam ?

w

Tak: proszę podać komu zostały wydane, kiedy, przez kogo oraz wskazać
nazwę dokumentu
 أرﺟﻮ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻤﻦ ﺗﻢ اﻋﻄﺎﺋﻬﺎ وﻣﻤﻦ وﻧﻮع اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ:
nem : 'arju alttasrih liman tamm aietayuha wamimman wanawe
alwathiqat alty tamm alhusul ealayha
Nie
ﻻ
la
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INFORMACJE DOTYCZĄCE WJAZDU WNIOSKODAWCY I OSÓB,
W IMIENIU KTÓRYCH WNIOSKODAWCA WYSTĘPUJE, NA TERYTORIUM
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ ICH POBYTU NA TYM
TERYTORIUM, PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ ﺑﻮﻟﻨﺪا ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أو ﻣﻦ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﺳﻤﻪ
واﻻﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ

pl

Informacje dotyczące ostatniego wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺂﺧﺮ دﺧﻮل اﻟﻰ ﺑﻮﻟﻨﺪا
maelumat mutaealliqat biakhar dukhul 'iilaa bulanda

tio

ca

Kraje tranzytu
 ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺒﻮرbuldan aleabur

le

ni

e.

or

g.

Kraj ostatniego pobytu po wyjeździe z kraju pochodzenia, z uwzględnieniem
charakteru i celu pobytu
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺂﺧﺮ ﺑﻠﺪ ﺗﻤﺖ اﻻﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪة ﻣﻐﺎدرة دﺧﻮل اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻊ
اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻗﺎﻣﺔ وهﺪﻓﻬﺎ
maelumat mutaealliqat biakhar balad tammat alaqamt fih buedat
mughadarat dukhul alwatan mae al'akhadh bieayn alaietibar tabieat
alaqamt wahadafuha

.m

ul

Środki transportu użyte do podróży do Rzeczpospolitej Polskiej
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
wasayil alnnaql almustakhdamat fi alssafar 'iilaa jumhuriat albulandya

w
w

Data wjazdu : rok, miesiąc, dzień
 اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﻬﺮ واﻟﻴﻮم:ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل
walshshahr walyawm

w

Miejsce wjazdu
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺪﺧﻮل

tarikh aldkhwl: alssanat

nuqtat alddukhul

Sposób wjazdu : legalny/nielegalny
 ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ/  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ:ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﺧﻮل
qanunia

tariqat aldkhwl: qanuni / ghyr

Dokument uprawniający do wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺠﻴﺰ دﺧﻮل أراﺿﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
alwathiqat tujiz dukhul 'aradi aljumhuriat albulandia
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Informacje dotyczące pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
maelumat hawl al'iiqamat ealaa al'aradi albwlndy

pl

Czy w okresie ostatnich 5 lat Pan(i) lub osoby, w imieniu których Pan(i)
występuje, przebywał(a/y) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
هﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺧﻴﺮة أﻧﺖ أو ﻧﺘﻨﻮب ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ أﻗﻤﺖ
ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪا؟
hal fi alssanawat alkhams al'akhirat 'ant 'aw yanub eanh bitaqdim
alttalab 'aqammat fi bulanda ?

e.

or

g.

Tak: proszę podać okres i cel pobytu w odniesieniu do każdej osoby, której
dotyczy wniosek
 ﻳﺮﺟﻰ إﻋﻄﺎء ﻣﺪة واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ:ﻧﻌﻢ
اﻟﻄﻠﺐ

le

ni

Nie
ﻻ
la

la

ul
.m

Nie
ﻻ

nem

w
w

Tak
ﻧﻌﻢ

tio

ca

Czy kiedykolwiek wydano wobec Pana(i) decyzję zobowiązującą do powrotu
do kraju pochodzenia z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?
هﻞ ﺗﻢ اﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺎﻋﺎدﺗﻪ اﻟﻰ ﺑﻠﺪك ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻨﺪا؟
hal tamm 'iisdar qarar baeadatih 'iilaa baladak min bulanda ?

w

Czy aktualny pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Pana(i) i osób, w
imieniu których Pan(i)występuje, jest legalny?
هﻞ اﻗﺎﻣﺘﻚ وﻣﻦ ﺗﻨﻮب ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪا ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ؟
hal aqqamatk wamin tanub eanhum fi bulanda nizamiatan ?
Tak : proszę podać podstawę pobytu ( wiza, zezwolenie na pobyt czasowy,
zgoda na pobyt ze względów humanitarnych, zgoda na pobyt tolerowany, inna
podstawa pobytu) w odniesieniu do każdej osoby, której dotyczy wniosek
 اﻟﺴﻤﺎح، ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﺎس اﻹﻗﺎﻣﺔ )ﻓﻴﺰا وﺗﺼﺮﻳﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ:ﻧﻌﻢ
 أﺳﺎس ﺁﺧﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ( ﻟﻜﻞ، اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ،ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻷﺳﺒﺎب إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺷﺨﺺ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ اﻟﻄﻠﺐ
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nem: yrja tahdid 'asas al'iiqama (fyaza watasrih al'iiqamat almuaqqatati,
alssamah balbiqa' li'asbab 'iinsaniat, alttasamuh tasrih al'iiqamat, 'asas
akhar al'iiqama) likull shakhs alladhin yashmaluhum altlb
Nie : proszę podać dzień, od którego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej jest nielegalny w odniesieniu do każdej osoby, której dotyczy wniosek
 ﻳﺮﺟﻰ اﻋﻄﺎء ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻗﺎﻣﺘﻚ وﻣﻦ ﺗﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﺳﻤﻬﻢ:ﻻ
la: yrja 'iieta' tarikh aintiha' shareiat aqamtk wamin taqaddam alttalab
biaismihim

ni

e.

Ośrodek recepcyjny w.......
ﻣﺮآﺰ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﻲ
markaz aistiqbal fi…..

or

g.

pl

Aktualne lub deklarowane miejsce pobytu na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej
ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
mkan al'iiqamat ealaa 'aradi aljumhuriat albulandia

ca

le

Strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w …..
ﻣﺮآﺰ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻐﻠﻖ ﻓﻲ
markaz al'ajanib almughliq fi….

tio

Areszt dla cudzoziemców w ….
 ﻣﺮاآﺰ اﻋﺘﻘﺎل اﻻﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ.... marakiz aietiqal al'ajanib fi….

.m

ul

Inne miejsce pobytu
 ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮmakan akhar

w
w

Miejscowość
ﻣﺪﻳﻨﺔ
madinat

w

Ulica
ﺷﺎرع

sharie

Numer domu
 رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰلraqm almanzil
Numer mieszkania
رﻗﻢ اﻟﺸﻘﺔ
raqm alshshqqa
Kod pocztowy
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي

alrramz albaridi
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Określenie miejsca pobytu ( mieszkanie prywatne, hotel, dom studencki)
( ﺳﻜﻦ ﻃﻼﺑﻲ,  اﻟﻔﻨﺎدق, ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ )ﺷﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ
tahdid makan al'iiqama (shqatan khassatan , alfnadiq , sakan tulaby)
Adres do korespondencji, jeżeli inny niż wyżej wymieniony
 وإذا آﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ،اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪي
aleunwan albaridi, w 'iidha kan mukhtalifaan ean almadhkurat aelah

Ulica
ﺷﺎرع

g.

pl

Miejscowość
ﻣﺪﻳﻨﺔ
madinat

or

sharie

ni

ca

Kod pocztowy
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي

le

Numer mieszkania
رﻗﻢ اﻟﺸﻘﺔ
raqm alshshqqa

e.

Numer domu
 رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰلraqm almanzil

tio

alrramz albaridi

bitaqat 'iqama

 ﺳﻠﺴﻠﺔsilsila

w

Seria

w
w

Karta pobytu
ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ

.m

ul

Dokumenty potwierdzające tożsamość, wydane przez władze Rzeczpospolitej
Polskiej
وﺛﻴﻘﺔ اﺛﺒﺎت هﻮﻳﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
wathiqat 'iithbat hwyt sadirat ean alhukumat albulandia

Numer

رﻗﻢ

raqm

Data wydania : rok, miesiąc, dzień
 اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﻬﺮ واﻟﻴﻮم:ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار
tarikh al'iisdar: alssanat walshshahr w alyawm
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Data upływu ważności : rok, miesiąc, dzień
 اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﻬﺮ واﻟﻴﻮم:ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ
tarikh aintiha' alssalahiat : alssanat walshshahr w alyawm
Organ wydający
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺪرة

alhayyat almusdera

Nie wydano
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻤﻨﺢ

pl

Inne dokumenty potwierdzające tożsamość
 وﺛﺎﺋﻖ أﺧﺮى ﺗﺆآﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔwathayiq 'ukhraa tuakkid alhuia

e.

or

g.

lm yatimm almanh

tio

ca

le

ni

INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA WNIOSKODAWCY I
OSÓB, W IMIENIU KTÓRYCH WNIOSKODAWCA WYSTĘPUJE, ORAZ
DOZNANEJ PRZEZ NICH PRZEMOCY
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ وﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ
maelumat ean alwade alsshhi walttaearrud lileunf limuqaddam alttalab
wamin yanub eanh

w
w

.m

ul

Czy Pan(i) lub osoba której Pan(i) występuje, ma jakieś problemy ze
zdrowiem?
هﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﻧﺖ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺸﺎآﻞ ﺻﺤﻴﺔ؟
hal tueani 'ant 'aw min tanub eanhum bitaqdim alttalab min mashakil
sihhia ?

w

Tak : proszę wskazać tę osobę i określić, jaki ma problem ze zdrowiem
 ﻳﺮﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ:ﻧﻌﻢ
Nie
ﻻ

la

Czy Pan(i) lub osoba ,w imieniu której Pan(i) występuje, jest osobą
niepełnosprawną?
هﻞ أﻧﺖ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ذوي اﻻﻋﺎﻗﺎت؟
hal 'ant 'aw min yanub eanhum bitaqdim alttalab min dhwy alaeaqat ?
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Tak : proszę wskazać tę osobę, określić rodzaj niepełnosprawności oraz jej
stopień
 وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻹﻋﺎﻗﺔ ودرﺟﺘﻬﺎ، ﻳﺮﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ:ﻧﻌﻢ
nem: yrja al'iisharat 'iilaa dhlk alshshukhs, watahdid nawe al'iieaqat
wadarajatiha
Nie
ﻻ

la

g.

pl

Czy Pani lub osoba , w imieniu której Pan(i) występuje, jest w ciąży?
هﻞ أﻧﺖ أو ﻣﻦ ﺗﻨﻮﺑﻲ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺎﻣﻞ؟
hal 'ant 'aw min tanubi eanhum bitaqdim alttalab hamil ?

e.
ni

la

le

Nie
ﻻ

or

Tak : proszę wskazać kto
 ﻳﺮﺟﻰ اﻹﺷﺎرة:ﻧﻌﻢ
nem: yrja al'iishara

w
w

.m

ul

tio

ca

Czy Pan(i) lub osoba ,w imieniu której Pan(i) występuje, kiedykolwiek
doświadczył(a) przemocy fizycznej, w tym seksualnej, a także ze względu na
płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową ?
هﻞ ﺗﻌﺮﺿﺖ أﻧﺖ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو
اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﺠﻨﺴﻲ؟
hal taearradat 'ant 'aw min tanub eanhum bitaqdim alttalab lileunf
aljasadi 'aw aljinsi bialnnazar 'iilaa aljins 'aw alhuiat aljinsiat 'aw alttafdil
aljinsi ?

w

Tak : proszę wskazać, kto i podać okoliczności związane z doświadczoną
przemocą (kto był sprawcą/sprawcami przemocy, kiedy i gdzie miało to
miejsce, jakie były powody poddania przemocy oraz inne istotne okoliczności)
 ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺸﺎرة ﻟﻤﻦ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻌﻨﻒ واﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﺛﻨﺎﺋﻬﺎ:ﻧﻌﻢ
(  ﻣﺎ هﻲ أﺳﺒﺎب اﺳﺘﺴﻼم، ﺣﻴﺚ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ،  اﻟﺠﻨﺎة/ ﻣﻦ آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ
)اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻈﺮوف اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ
niema: yrja alshsharrat liman taearrad lileunf walzzuruf alty tammat
athnayha(min kan aljani / aljunat , hayth waeindama faealat, ma hi 'asbab
aistislam aleunf walzzuruf al'ukhraa dhat alssll)
Nie
ﻻ
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la

or

g.

pl

Czy Pan(i) lub osoba ,w imieniu której Pan(i) występuje, kiedykolwiek
doświadczył(a) przemocy psychicznej, w tym seksualnej, a także ze względu
na płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową ? Czy kiedykolwiek
znalazł(a) się Pan(i) w sytuacji, która zagrażała życiu lub zdrowiu Pana(i) lub
osób Panu(i) bliskich?
هﻞ ﺗﻌﺮﺿﺖ أﻧﺖ أو ﻣﻦ ﺗﻨﻮب ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أواﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ
اﻟﺠﻨﺴﻲ؟وهﻞ آﻨﺖ أو ﻣﻦ ﺗﻨﻮب ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻳﻬﺪد ﺻﺤﺘﻚ
أو ﺣﻴﺎﺗﻚ أو أﻗﺮﺑﺎﺋﻚ؟
hal taearradat 'ant 'aw min tanub eanhum bitaqdim alttalab lileunf
aljasadi 'awalinfsi bma fiha aljinsi bialnnazar 'iilaa aljins 'aw alhuiat
aljinsiat 'aw alttafdil aljinsi ? wahal kunt 'aw man tanub eanhum
bitaqdim alttalab fi wade yuhaddid sihtak 'aw hayatik 'aw 'aqrabayik ?

ul

la

w
w

.m

Nie
ﻻ

tio

ca

le

ni

e.

Tak :proszę wskazać, kto i podać okoliczności związane z doświadczoną
przemocą (kto był sprawcą/sprawcami przemocy, kiedy i gdzie miało to
miejsce, jakie były powody poddania przemocy oraz inne istotne okoliczności)
 ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺷﺎرة ﻟﻤﻦ ﻳﺨﺼﻪ اﻷﻣﺮ وﺗﺒﻴﺎن ﻇﺮوف وﺣﻴﺜﻴﺎت اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻨﻒ:ﻧﻌﻢ
 ﻣﺎ هﻮ اﺳﺒﺎﺑﻪ وآﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ، أﻳﻦ وآﻴﻒ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺪاء،)ﻣﻦ آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ
(ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺿﺎﻓﻴﺔ
nem : yrja al'iisharat liman yakhissuh al'amr watabyan zuruf wahaythiat
alttaearrud lileunf ( man kan aljani , 'ayn wakayf tamm alaietida' , ma hu
'asbabih wakadhlak ma yatasil bih min maelumat 'iidafia )

w

POWODY UBIEGANIA SIĘ PRZEZ WNIOSKODAWCĘ LUB OSOBY,
W IMIENIU KTÓRYCH WNIOSKODAWCA WYSTĘPUJE, O UDZIELENIE
OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ
اﻷﺳﺒﺎب وراء ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻳﺔ ﻟﻚ وﻟﻤﻦ ﺗﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﺳﻤﻬﻢ
al'asbab wara' taqdim talab alhimayat alddawiat lak waliman taqaddam
alttalab biaismihim
Proszę podać, wykorzystując dowolną liczbę dodatkowych arkuszy, powody
ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Proszę podać wszelkie
istotne informacje dotyczące m.in. rasy, narodowości lub pochodzenia
etnicznego, wyznania, przynależności do określonej grupy społecznej lub
przekonań politycznych Pana(i) oraz osób, w imieniu których Pan(i) występuje
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 أﺳﺒﺎب ﻃﻠﺐ، وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أي ﻋﺪد ﻣﻦ أوراق إﺿﺎﻓﻴﺔ،ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﺣﺪد
، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى، ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺮق أو اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮﻗﻲ أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﻓﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ _ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و ﻣﻦ ﺗﻨﻮب ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
min fadlik hadd, wdhlk biaistikhdam 'ay eadad min 'awraq 'iidafiat,
'asbab talab alhimayat alddawliat. yrja taqdim 'ay almaelumat dhat
alssllat, min bayn 'umur 'ukhraa, aleurq 'aw aljinsiat 'aw al'asl aleirqi 'aw
alddin 'aw alaintima' 'iilaa fiat aijtimaeiat mueayanat _ almuetaqadat
alssiasia w man tanub eanhum bitaqdim alttalab

e.

or

g.

pl

Czy Pan(i) lub osoby, w imieniu których Pan(i) występuje, obawia(ją) się
powrotu do kraju pochodzenia ?
هﻞ ﺗﺨﺸﻮا أﻧﺘﻢ وﻣﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﺳﻤﻬﻢ اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ وﻃﻨﻜﻢ؟
hal takhshawua 'antum waman tuqaddamun alttalab biaismihim
aleawdat 'iilaa watnakum ?

ca

la

tio

Nie
ﻻ

le

ni

Tak : proszę wskazać, kto, kogo i czego się obawia
 أرﺟﻮ ﺗﺒﻴﺎن ﻣﻦ ﻳﺨﺸﻰ وﻣﺎ ﺗﺨﺸﻮن ﻣﻨﻪ:ﻧﻌﻢ
nem : 'arju tabyan min yakhshaa wama takhshawn minh

w
w

.m

ul

Czy władze Pana(i) kraju pochodzenia są w stanie udzielić Panu(i) lub
osobom, w imieniu których Pan(i) występuje, ochrony w razie powrotu do
kraju pochodzenia?
هﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺑﻠﺪآﻢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻚ وﻣﻦ ﺗﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺑﺤﺎل
?ﻋﻮدﺗﻜﻢ
hal sultat baladikum qadiratan ealaa tamin himayatik wamin taqaddam
alttalab biaismih bihal eawdatikum ?

w

Tak ﻧﻌﻢ
Nie
ﻻ

nem
la

Proszę uzasadnić swoją odpowiedź
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ إﺟﺎﺑﺘﻚ
yrja tawdih 'iijabatik
Czy istniała lub nadal istnieje możliwość znalezienia schronienia w innej
części kraju pochodzenia?
هﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻚ وﻣﻦ ﺗﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ﻓﻲ وﻃﻨﻚ؟
hal ymkn tamin himayatik wamin taqaddam alttalab biaismih fi makan
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akhar fi watank ?
Tak
Nie

 ﻧﻌﻢnem
ﻻ
la

Proszę uzasadnić swoją odpowiedź
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ إﺟﺎﺑﺘﻚ
yrja tawdih 'iijabatik

or

g.

pl

Czy Pan(i) lub członek Pana(i) rodziny był(a) kiedykolwiek zatrzymany(a) lub
aresztowany(a) w jakimkolwiek innym kraju niż Rzeczpospolita Polska?
هﻞ ﺗﻮﻗﻴﻔﻚ أو اﻋﺘﻘﺎﻟﻚ أﻧﺖ أو أﺣﺪ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻟﻨﺪا؟
hal tawqifuk 'aw aietiqalik 'ant 'aw ahd 'afrad eayilatik fi ay balad akhar
ghyr bulanda ?

tio

ca

le

ni

e.

Tak : proszę wskazać organ prowadzący postępowanie, przyczynę wszczęcia
postępowania, treść wydanego orzeczenia oraz wobec kogo zapadło i czy
zostało wykonane
، واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺑﺪء اﻹﺟﺮاءات، ﻳﺮﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻻﺟﺮاءات:ﻧﻌﻢ
وﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر واﻟﺬي اﻧﻬﺎر واﻟﺬي ﺗﻢ إﻧﺠﺎزﻩ
nem : yrja al'iisharat 'iilaa sultat tasyir al'iijra'at , walssabab fi bad'
al'iijra'at , wamadmun alqarar alssadir w aldhy 'anhar w aldhy tamm
'iinjazuh

w

w
w

.m

ul

Nie
ﻻ
la
Czy wobec Pana(i) lub członka Pana(i) rodziny było kiedykolwiek prowadzone
postępowanie karne w jakimkolwiek innym kraju niż Rzeczpospolita Polska?
هﻞ ﺗﻢ وﺣﻘﻚ أﻧﺖ أو أﺣﺪ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ دﻋﻮى ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ
ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻟﻨﺪا؟
hal tamm bihaqqik 'ant 'aw ahd 'afrad eayilatik daewaa euqubat
qadayiyat fi ay balad akhar ghyr bulanda ?
Tak : proszę wskazać organ prowadzący postępowanie, przyczynę wszczęcia
postępowania, treść wydanego orzeczenia oraz wobec kogo zapadło i czy
zostało wykonane
، واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺑﺪء اﻹﺟﺮاءات، ﻳﺮﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻻﺟﺮاءات:ﻧﻌﻢ
وﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر وهﻞ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزﻩ؟
nem: yrja al'iisharat 'iilaa sultat tasyir alajra'at, walssabab fi bad'
al'iijra'ati, wamadmun alqarar alssadir wahal tamm 'iinjazuh?
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Nie
ﻻ

la

Czy Pan(i) lub członka Pana(i) rodziny był(a) kiedykolwiek skazana wyrokiem
sądu w jakimkolwiek innym kraju niż Rzeczpospolita Polska?
هﻞ ﺗﻢ ﺑﺤﻘﻚ أﻧﺖ أو أﺣﺪ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ
ﺑﻮﻟﻨﺪا؟
hal tamm bihaqqik 'ant 'aw ahd 'afrad eayilatik hakam qadayiy fi ay balad
akhar ghyr bulanda ?

le

la

ca

Nie
ﻻ

ni

e.

or

g.

pl

Tak : proszę wskazać organ prowadzący postępowanie, przyczynę wszczęcia
postępowania, treść wydanego orzeczenia oraz wobec kogo zapadło i czy
zostało wykonane
، واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺑﺪء اﻹﺟﺮاءات، ﻳﺮﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻻﺟﺮاءات:ﻧﻌﻢ
وﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر وهﻞ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزﻩ؟
nem: yrja al'iisharat 'iilaa sultat tasyir alajra'at, walssabab fi bad'
al'iijra'ati, wamadmun alqarar alssadir wahal tamm 'iinjazuh?

 ﻧﻌﻢnem
ﻻ
la

w

Tak
Nie

w
w

.m

ul

tio

Czy Pan(i) lub członek Pana(i) rodziny należał kiedykolwiek do jakiejkolwiek
organizacji lub ugrupowania w Pana(i) kraju pochodzenia, takich jak
organizacje lub partie polityczne lub związki zawodowe, lub był(a)
powiązany(a) z taką organizacją lub ugrupowaniem?
هﻞ اﻧﺘﻤﻴﺖ أو أﺣﺪ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ اﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ وﻃﻨﻚ آﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
? أو اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت أو آﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺜﻠﻬﺎ
hal aintamayt 'aw ahd 'afrad eayilatik 'iilaa munazzamat fi watnak
kal'ahzab alssiasiat 'aw alnniqabat 'aw kunt ealaa ealaqat bimithliha ?

Jeżeli tak, proszę dla każdej ze wskazanych osób wypełnić poniższą tabele
 ﻳﺮﺟﻰ اﻹﺷﺎرة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻤﻞء اﻟﺠﺪاول،إذا آﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
iidha kanat al'iijabat binaeam , yrja al'iisharat likull min al'ashkhas limal'
aljadawil alttalia
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Imię i nazwisko
 اﻻﺳﻢ واﻟﻜﻨﻴﺔaliasm walkannia
Stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą
 درﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐdarajat alqarabat mae muqaddim alttalab

or

g.

Nazwa organizacji ( nazwa oryginalna oraz skrót tej nazwy)
)اﻻﺳﻢ اﻷﺻﻠﻲ واﺧﺘﺼﺎراﻹﺳﻢ (اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
aism almuassasa ( aliasm al'asli waikhtisarali'iism)

pl

Okres działalności (od-do)
(إﻟﻰ-ﻓﺘﺮة اﻟﻨﺸﺎط )ﻣﻦ
fatrat alnnashat ( min - 'iilaa )

le

ni

Sprawowana funkcja
 اﻟﻮﻇﻴﻔﺔalwazifa

e.

Rodzaj organizacji
 ﻧﻮع اﻟﻤﺆﺳﺴﺔnawe almuassasa

w
w

.m

ul

tio

ca

Czy Pan(i) lub członek Pana(i) rodziny nadal działa w jakiejkolwiek organizacji
lub ugrupowania w Pana(i) kraju pochodzenia, takich jak organizacje lub
partie polityczne lub związki zawodowe, lub był(a) powiązany(a) z taką
organizacją lub ugrupowaniem?
هﻞ ﻗﺮﻳﺒﻚ ﻣﺎزال ﻳﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أو اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ وﻃﻨﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ
ﻧﻘﺎﺑﺔ أو رﺑﻄﺔ أو ﺣﺰب؟
hal qaribuk ma zal yashghal wazifatan fi almunazzamat 'aw alttajammue
fi watanih mathalaan fi niqabat 'aw rabtat 'aw hizb ?

w

Tak/nie
Proszę wskazać, kogo dotyczy odpowiedź
 أرﺟﻮ اﻻﺷﺎرة ﻟﻤﻦ ﻳﺨﺺ اﻟﺠﻮابarju al'iisharat liman yakhuss aljawab
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INNE INFORMACJE
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮىmaelumat 'ukhraa
Czy kiedykolwiek wobec Pana(i)lub osób, w imieniu których Pan(i) występuje,
było prowadzone postępowanie karne w Rzeczpospolitej Polskiej?
هﻞ ﺗﻢ اﺟﺮاء ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻘﻚ وﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪا
hal tamm 'iijra' mulahaqat qadayiyat bihaqk wabihaqq min tamthilihim fi
bulanda

e.

or

g.

pl

Tak : Proszę wskazać organ prowadzący postępowanie, przyczynę wszczęcia
postępowania, treść wydanego orzeczenia oraz wobec kogo zapadło i czy
zostało wykonane
 أﺟﻮ اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺬي أﺷﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ واﻷﺳﺒﺎب وراء ذﻟﻚ:ﻧﻌﻢ
وﻓﺤﻮى اﻟﻘﺮار وﺑﺤﻖ ﻣﻦ وهﻞ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ
nem : 'ajr al'iisharat 'iilaa aljihaz aldhy 'ashraf ealaa al'amr wal'asbab
wara' dhlk wafahwaa alqarar wabihaqq min wahal tm tanfidhuh

le

ni

Nie
 ﻻla

.m

ul

tio

ca

Czy Pan(i) lub członek Pana(i) rodziny* ubiegał(a) się wcześniej o udzielenie
ochrony międzynarodowej w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym kraju?
ﻩل ﺗﻘﺪﻣﺘﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎً أﻧﺘﻢ أو أﺳﺮﺗﻜﻢ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪا أو ﻓﻲ
?دوﻟﺔ أﺧﺮى
hal taqddamtum sabiqaan 'antum 'aw 'asrratakum bitalab alhimayat
alddualiat fi bulanda 'aw fi dawlat 'ukhraa ؟

w

w
w

Tak : proszę wskazać, kogo dotyczy odpowiedź i podać następujące
informacje
 ﻳﺮﺟﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﻦ ﻳﺨﺺ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻧﻌﻢ
nem : yrja bayan min yakhuss wataqdim almaelumat alttalia
Kraj
اﻟﺪوﻟﺔ

alddawla

Rok
 اﻟﻌﺎمaleamm
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Rodzaj decyzji (pozytywna, negatywna, brak decyzji)
( أي ﻗﺮار،ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮار )إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أو ﺳﻠﺒﻴﺔ
nawe min alqarar ('iiajabiat 'aw silbiata, 'ay qarar)
Nie
 ﻻla

e.

nem / la

ni

Tak/ nie
 ﻻ/ ﻧﻌﻢ

or

g.

pl

Czy ktokolwiek z członków Pana(i) rodziny, w tym krewnych, w przypadku
małoletniego bez opieki, przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej?
هﻞ ﻟﺪﻳﻚ أﻗﺎرب أو ﻟﺪى اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻌﻚ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪا
أو ﻓﻲ اﺣﺪى دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ؟
hal ladayk 'aqarib 'aw ladaa al'ashkhas bidun rieayat alladhin maeak
yuqimun fi bulanda 'aw fi ahda dual alaittihad al'uwrubbi ?

alism (alasma' )

Nazwisko
 اﻟﻠﻘﺐalllaqab

.m

tio

Imię (imiona)
(اﻻﺳﻢ )اﻷﺳﻤﺎء

ul

ca

le

Proszę podać ich dane
 اﻟﺮﺟﺎء اﻋﻄﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢalrraja' 'iieta' bayanatihim

w
w

Data i miejsce urodzenia
ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة
tarikh wamakan alwilada

w

Stopień pokrewieństwa
درﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ
darajat alqaraba
Adres miejsca zamieszkania
 ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻨﺰلeunwan almanzil
Tytuł prawny do pobytu
اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﻗﺎﻣﺔ
Wzór podpisu
ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

alssifat alqanuniat lil'iiqama

namudhaj alttawqie
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Podpis wnioskodawcy
 ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐtawqie muqaddim alttalab
Podpis nie może wychodzić poza ramki
 ﻻﻳﺠﺐ أن ﻳﻤﺘﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺧﺎرج اﻹﻃﺎرlayjb 'ann yamtadd alttawqie kharij
al'iitar

w

w
w

.m

ul

tio

ca

le

ni

e.

or

g.

pl

Data i podpis wnioskodawcy
 ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐtarikh watawqie muqaddim alttalab
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pl

g.

or

e.

ni

le

ca

tio

ul

.m

w
w

w

pl

g.

or

e.

ni

le

ca

tio

ul

.m

w
w

w

