FREQUENT PHRASES – DICTIONARY FOR UASC
Serbian
Pronunciation in
سربین میں کیسے Urdu/
بولتے ہیں
گدے سام يا؟
گدے يہ اوتوبسکا ستانیتسا؟
تريبا می پوموچ.
گالدان سام.
تريبا می لیکار.
بولی مے۔
تريبا می پريووديالتس.
ايمام پرابلم.
گدے يہ پولیسیا؟
پوتويم سام.
نیمام نوواتس.
ازگوبیو سام داکومینتا.
نیمام داکومینتا.
دا لی ايما انترنیتا؟
تريبا می سمیشتائی.
کولیکو يہ دالیکو؟
كاكو موگو دا ستیگنم؟

سربینSerbian/

اردوUrdu/

? Gde sam jaمیں کہاں ہوں؟
 Gde je autobuskaبس سٹیشن کہا ں ہے؟
?stanica
 Treba mi pomoć.مجھے مدد کی ضرورت
ہے۔
 Gladan sam.مجھے بھوک لگی ہے.
 Treba mi lekar.مجھے ڈاکٹر کی ضرورت
ہے.
 Boli me.مجھے درد ہو رہا ہے.
 Treba mi prevodilac.مجھے ترجمان کی
ضرورت ہے.
 Imam problem.میں مشکل میں ہوں.
? Gde je policijaپولیس کہاں ہے؟
 Putujem sam.میں اکیال سفر کر رہا/رہی
ہوں.
 Nemam novac.میرے پاس پیسے نہیں.
 Izgubio samمیرے کاغذ گم ہو گۓ ہیں.
dokumenta.
 Nemam dokumenta.میرے پاس کاغذات نہیں.
? Da li ima internetaکیا یہاں انٹرنیٹ ہے؟
 Treba mi smeštaj.مجھے رہنے کی جگہ
چاہیے.
? Koliko je dalekoجگہ کتنی دور ہے؟
 Kako mogu daمیں وہاں کیسے پہنچ
? stignemسکتا/سکتی ہوں؟
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يیلم دا ترايیم آزل.
اوستاو سام بیز پورودتسے.
رازدويو سام سےاود
پورودتسے۔
لوشے می يہ.
اوتت سام.
تکلی سو مے.
پريتے مے.
زويم سے ...
ايمام ....گودينا.
ايزگوبلین سام.
كاكو سے زويش.
يا گووريم...
نیسام بیزبیدان.
ہوچو دا اوچیم.
گدے يہ ويتسے؟
يیلیم دا سےکوپام.
يیلیم دا پريچامو سامی.
گدے ايديمو؟
داؤ سام اوتسکے پرستیو.
نیسام داؤ اوتسکے پرستیو.
نیسو می دالی پاپیر.
بییو سام او کامپو.

 Želim da zatražimمیں پناہ کی عرضی دینا
 azil.چاہتا/چاہتی ہوں.
 Ostao sam bezمیرا کوئی نہیں.
porodice.
 Razdvojio sam se odمیں گھر والوں سے جدا ہو
 porodice.گیا/گئی ہوں .
 Loše mi je.میری طبیعت خراب ہے.
 Otet sam.مجھے اغوا کر لیا گیا ہے.
 Tukli su me.مجھے مارا ہے.
 Prete mi.مجھے دھمکی دے رہے
ہیں۔
 Zovem se.میرا نام  ...ہے
 Imam..... godina.میں۔۔۔۔۔۔ سال کا/کی ہوں.
 Izgubljen sam.میں گم ہو گیا/گئی ہوں.
? Kako se zovešتمہارا کیا نام ہے؟
 Ja govorim....میں ۔۔۔۔ زبان بولتا/بولتی
ہوں۔
 Nisam bezbedan.میں محفوظ نہیں۔
 Hoću da učim.میں سکول جانا چاہتا/
چاہتی ہوں.
? Gde je WCٹائلیٹ کہاں ہے؟
 Želim da se kupam.میں شاور کرنا چاہتا/چاہتی
ہوں.
 Želim da pričamoمیں اکیلے میں بات کرنا
 sami.چاہتا/جاہتی ہوں.
? Gde idemoہم کہاں جا رہے ہیں؟
 Dao sam otiskeمیں نے انگلیوں کے نشان
 prstiju.دیے ہیں.
 Nisam dao otiskeمیں نے انگلیوں کے نشان
 prstiju.نہیں دیے.
 Nisu mi dali papir.مجھے کاغذ نہیں دیا.
 Bio sam u kampu.میں کیمپ میں تھا.
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نیسام بییو او کامپو۔
ايمام ستاراتیلیا.
نیمام ستاراتیلیا۔
بییو سام نا ِگیمو.
ايدِم نا ِگیم.
سپاواؤ سام ناپولیو.
ازگوبیو سام ستواری.

Nisam bio u kampu.
Imam staratelja.
Nemam staratelja.
Bio sam na game-u.
Idem na game.
Spavao sam napolju.
Izgubio sam stvari.

میں کیمپ میں نہیں تھا.
میرا نگران ہے.
میرا نگران نہیں ہے۔
میں گیم پرگیا/گئی تھا/تھی.
میں گیم پر جا رہا/رہی ہوں.
میں باہر سویا/سوئی تھا/
تھی.
میرا سامان گم ہوگیا ہے .

