
Let's Chat Զրուցենք

HelloԲարեւ



Pronunciation Key

a as in father
e as in met
i as in casino
o as in more
u as in tuna
ə as in alone
ch as in cheese
gh as in Boghos
kh as in khach
ay as in Maya

Special symbols

A dash (-) indicates syllabic division.
A long dash (—) indicates words that are connected to each other when pronounced.

Այս հրատարակութիւնը լոյս կը տեսնէ մեկենասութեամբ՝
Տոքթ. Արամ եւ Տիկ. Սեդա Սէմէրճեաններու 
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Hello. Բարեւ։ pa-rev

Good morning. Բարի լոյս։ pa-ri luys

Good evening. Բարի իրիկուն։ pa-ri i-ri-gun

Good night. Գիշեր բարի։ ki-sher pa-ri

(Response) Good light. Լոյս բարի։ luys pa-ri

Stay well / Good-bye. 
(singular)

Մնաս բարով։ mə-nas pa-rov

Stay well / Good-bye. 
(plural)

Մնաք բարով։ mə-nak pa-rov

Farewell. (singular) Երթաս բարով։ yer-tas pa-rov

Farewell. (plural) Երթաք բարով։ yer-tak pa-rov

Have a nice trip. Բարի ճանապարհ։ pa-ri ja-na-bar

See you soon. Ցտեսութիւն։ tsə-de-su-tiun

Meet & Greet Ողջոյններ



How are you? (singular) Ինչպէ՞ս ես։ inch-bes—es

How are you? (plural) Ինչպէ՞ս էք։ inch-bes—ek

I’m fine. Լաւ եմ։ lav—em

And how are you? (singular) Իսկ դուն ինչպէ՞ս ես։ isg tun inch-bes—es

And how are you? (plural) Իսկ դուք ինչպէ՞ս էք։ isg tuk inch-bes—ek

I’m fine too. Ես ալ լաւ եմ։ yes al lav—em

I’m not well. Լաւ չեմ։ lav chem

I’m tired. Յոգնած եմ։ hok-nadz—em

I’m upset. Նեղուած եմ։ negh-vadz—em

I don’t feel well. Լաւ չեմ զգար։ lav chem əz-kar

I’m very busy. Շատ զբաղած եմ։ shad əz-pa-ghadz—em

Be careful! Զգո՛յշ եղիր։ əz-kush ye-ghir

Mood Տրամադրութիւն

What’s up? Ի՞նչ կայ-չկայ։ inch ga ch-ga

So tell us… Պատմէ՛ նայինք։ bad-me na-yink

Is something wrong? Սխալ բան մը կա՞յ։ sə-khal pan mə ga

What’s Going On Ի՞նչ կ'անցնի – կը դառնայ



Happy birthday. Շնորհաւոր տարեդարձ։ shə-nor-ha-vor da-re-tartz

Have a nice day. Բարի օր։ pa-ri or 

Have a good weekend. Բարի շաբաթավերջ։ pa-ri sha-pa-ta-verch

Have a nice holiday. Բարի արձակուրդ։ pa-ri ar-tza-gurt

Enjoy! Բարի վայելում։ pa-ri va-ye-lum

Happy New Year. Շնորհաւոր Նոր Տարի։ shə-nor-ha-vor nor da-ri

Merry Christmas. Շնորհաւոր Սուրբ Ծնունդ։ shə-nor-ha-vor surp dzə-nunt

Christ is born and 
revealed.

Քրիստոս ծնաւ եւ 
յայտնեցաւ։

kris-dos dzə-nav yev 
hayd-ne-tsav

Blessed is the revelation of 
Christ.

Օրհնեալ է յայտնութիւնն 
Քրիստոսի։

orh-nial e hayd-nu-tiu-nən 
kris-do-si

Happy Easter. Շնորհաւոր Սուրբ Զատիկ։ shə-nor-ha-vor surp za-dig

Christ is risen.
Քրիստոս յարեաւ ի 
մեռելոց։

kris-dos ha-riav i 
me-re-lots

Blessed is the resurrection 
of Christ.

Օրհնեալ է յարութիւնն 
Քրիստոսի։

orh-nial e ha-ru-tiu-nən 
kris-do-si

Greetings Մաղթանքներ
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