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בבקשה... אותי, אֹוֶנַגִאיִסיַמסקח ַמֶדה ...

הזו לכתובת ז'ּואּושֹו- קֹונֹו

למרכז העיר ַמִצ'י נֹו צ'ּואּוִסין-

התעופה לשדה קּואּוקֹואֹו-

הזה למלון הֹוֶטרּו- קֹונֹו

ישר קּוַדַסִאיסע... ִאיטֶטה (ַמססּוגּו)

שמאלה / ימינה ֶאה- ִהיַדִרי / ֶאה ִמיִגי

הבאה לפנייה עד ַמֶדה- ַקדֹו נֹו צּוִגי

בבקשה... לי, קּוַדַסִאיעצור אֹורֹוִסיֶטה ֶדה ...

כאן קֹוקֹו-

הרמזור אחרי ַאטֹו- נֹו ִסיְנגֹואֹו

הפינה אחרי טֹוקֹורֹו- ַמַגטַטה אֹו ַקדֹו

הזה הבית ליד ִצ'יַקקּו- נֹו ַאנֹו אּוִצ'י
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בבקשה. לי קּוַדַסִאיהמתן ַמטֶטה צ'ֹוטטֹו

לשלם? עלי ַקה?כמה ֶדס אֹוִאיקּוַרה

בשבילך. זה קֹוְרהתודה, (גֹוַזִאיַמִסיַטה). ַאִריַגטֹואֹו
קּוַדַסִאי טֹוטֶטאֹוִאיֶטה

אֹוצּוִריעודף

ואוטובוסים רכבות
בבקשה? הרכבת, תחנת ַקה?היכן ֶדס דֹוקֹו וַוה ֶאִקי

ַקה?איפה נמצא... ֶדס דֹוקֹו וַוה ...

הזמנים לוח ִג'יקֹוקּוהיֹואֹו-

לכרטיסים הקופות אּוִריַבה- ִקיּפּפּו

רציף מספר... הֹואֹומּו- ַבן ...

שמאלה / ימינה / ישר ֶדסלך... ִהיַדִרי / ִמיִגי / ַמססּוגּו
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למטה  / למעלה -

(במדרגות) 
ִסיַטה / אּוֶאה

אפשר להגיע הזו לכתובת
ב...?

ֶדה ִאיֶקַמס ַקה? ... ֶאוַוה ז'ּואּושֹו קֹונֹו

רגל טֹוהֹו-

מונית ַטקּוִסיִאי-

אוטובוס ַבס-

חשמלית קרונית ִצ'יְנִצ'יְנֶדְנַשה-

תת קרקעית רכבת ִצ'יַקֶטצּו-

ושוב? הלוך או הלוך ַקה?כרטיס ֶדס אֹואֹוהּוקּו ַקה, ֶדס ַקַטִמיִצ'י

ין ... עולה ֶאן ֶדסהכרטיס ...

ַקה?היכן עלי לרדת? ִאיִאיֶדס אֹוִריֶרַבה ֶדה דֹוקֹו

ל... צריך ִאיִקיַטִאיְנֶדסאני ֶאה ...
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הבאה... ֶדסהתחנה ... וַוה צּוִגי

הרכבת יוצאת רציף מאיזה
ל...

ַקה? ֶדַמס ַקַרה ֶסן ַנְנַבן וַוה ֶדְנַשה נֹו יּוִקי ...

לאיזה רציף מגיעה הרכבת
מ...

ַקה? צּוִקיַמס ֶסן ִני ַנְנַבן ֶדְנַשה וַוה נֹו ַקַרה ...

ב... עוצרת הרכבת ִני טֹוַמִריַמס ַקה?האם ... וַוה ֶדְנַשה קֹונֹו

ל... נגיע ִני צּוִקיַמס ַקה?מתי ... ִני ַנְנִג'י

ל...? האוטובוס יוצא ַקה?מתי ֶדַמס ִני ַנְנִג'י וַוה ַבס ...

האחרון / הראשון / הבא ַסִאישּואּו- / נֹו ִסיַהצּו / נֹו צּוִגי

יוצא אוטובוס זמן כמה כל
התעופה?  לנמל

ֶדַמס ִני גֹוטֹו ַבס וַוה ַנְנּפּון נֹו יּוִקי קּואּוקֹואֹו
ַקה?

.8 בשעה... אוטובוס ַאִריַמסיש ַגה ַבס ִני (ַהִצ'י)ִג'י

דקות. ב-15 תאחר ִאיַמסהרכבת אֹוקּוֶרֶטה הּון ז'ּואּוגֹו קֹונֹו ֶדְנַשה וַוה


