
2. ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ GETTING ACQUAINTED գեթինգ ըքուէյնթիդ 

Թույլ տվեք ներկայանալ: Allow me to introduce 

myself. 

ըլաու մի: թու ինթրըդյու:ս 

մայսելֆ 

Ահա իմ այցետոմսը: Here is my card. հիը իզ մայ քա:դ 

Ես... ֆիրմայի 

ներկայացուցիչն եմ: 

I’m a representative of ... այմ ը րեփրիզենթըթիվ ըվ 

... 

Իմ անունը ... է: My name is ... (I’m ...) մայ նէյմ իզ ... (այմ ...) 

Թույլ տվեք ներկայացնել... I’d like you to meet. այդ լայք յու: թը մի:թ 

Սա ... է: This is ... . դիս իզ ... 

Ողջույն: (ոչ 

պաշտոնական) 

Hi! հայ 

Ես շատ էի ուզում ձեզ հետ 

ծանոթանալ: 

I’ve been looking forward to 

meeting 

you. 

այըվ բի:ն լուքին ֆո:ուը:դ 

թը մխթին 

Դուք ծանոթ եք: Are you acquainted? ա: յու: ըքուէյնթիդ 

Մի՞թե ծանոթ չեք: Aren’t you acquainted? արընթ յու: ըքուէյընթիդ 

Ես բախտ եմ ունեցել նրա 

հետ ծանոթ 

լինելու: 

I have the pleasure of 

knowing 

him. 

Այ հավ դը փլեժըր ըվ 

նոուին հիմ 

Ներեցեք, բայց ես չգիտեմ 

ձեր անունը: 

I’m afraid I don’t know your 

name. 

այըմ ըֆրէյդ այ դոունթ 

նոու յո: նէյմ 

Ես ձեզ ինչ-որ տեղ տեսել 

Եմ: 

I’ve seen you somewhere. այըվ սի:ն յու: սամուէը 

Պարոնայք, թույլ տվեք 

ներկայացնել 

... - ին: 

Gentlemen, may I introduce 

you 

to ... : 

ջենթըլմըն մէյ այ 

ինթրըդյու:ս յու: 

թը ... 

Բարև ձեզ, պարոնայք! How do you do, gentlemen. հաու դու, յու: դու 

ջենթըլմըն 

Ինչպե՞ս եք: How are you? հաու ա: յու: 

Ձեր դեմքը ինձ ծանոթ է 

թվում: 

I seem to know your face. այ սխմ թը նոու յո: ֆէյս 

Որտեղի՞ց եք ճանաչում 

Նրան; 

How do you come to know 

him. 

հաու դու յու: քամ թը նոու 

հիմ 

Ես նրան իսկույն I knew him at once. այ նյու: հիմ ըթ ուանս 



ճանաչեցի: 

Ես նրան դեմքով գիտեմ: I know him by sight. այ նոու հիմ բայ սայթ 

Այդ անունը ձեզ ոչինչ չի՞ 

ասում: 

Doesn’t that name mean 

anything 

to you? . 

դազընթ դաթ Նէյմ մի:Ն 

ԷՆիթին 

թու յու: 

Ես նրան երբեք չեմ տեսել: I’ve never laid eyes on him 

before. 

այըվ Նեվը լէյդ այզ օն հիմ 

բիֆր: 

Մենք հին ընկերներ ենք: We’re old friends. վիըր օուլդ ֆրենդզ 

Ես նրան բավականին լավ 

գիտեմ: 

I know him pretty well. այ Նոու հիմ փրիթի ուէլ 

Ես նրան բավականին լավ 

գիտեմ: 

 

I know him pretty well. 

 

այ Նոու հիմ փրիթի ուէլ 

 

Նա իմ մոտիկ ընկերն է: 

 

He’s a particular friend of 

mine. 

 

հիզ ը փա:թիքյուլը ֆրենդ 

ըվ 

մայՆ 

Որտե՞ղ եք ծանոթացել 

Նրա հետ: 

Where did you get to know 

him? 

ուէը դիդ յու: գեթ թը նոու 

հիմ 

Նրանք մեր ընդհանուր 

ծանոթներն 

են: 

We’re all acquainted with 

them. 

 

ուիըր օ:լ ըքուէյընթիդ ուիդ 

դեմ 

 

Ահա բոլորը, ինչ ես գիտեմ 

Նրա մասին: 

That’s all that I know about 

him. 

 

ղաթս օ:լ դաթ այ նոու 

ըբաութ հիմ 

 

 

Ես նրան բոլորովին 

չգիտեմ: 

I’ve no idea who he is. այըվ նոու այդիը հու: հի: 

իզ 

 

Շատ հաճելի է ձեզ կրկին 

տեսնել: 

It’s so nice to see you 

again. 

իթս սոու նայս թը սի: յու: 

ըգէյն 

Ինչով կարող եմ օգտակար 

լինել: 

Is there anything I can do 

for you? 

իզ դէըր էնիթինգ այ քան 

դու ֆըր յու: 

Ծանոթ եք մեր տնօրենին: Have you met our director? հավ յու: մեթ աուր 

դայրեքթը 

Ոչ, պատիվ չեմ ունեցել: No, I haven’t had the 

pleasure 

նոու, այ հավընթ հադ դը, 

փլեժը 



Բարի առավոտ: Ես 

կուզենայի տեսնել 

պարոն ...- ին: 

Good morning. I want to 

see Mr... 

գուդ մո:նին. այ ուոնթ թը 

սի: 

միսթը ... 

հանդիպում ունե՞ք 

նշանակված: 
Have you got an 

appointment? 

հավ յու: գոթ ըն 

ըվւոյնթմըՆթ 

Որքան ժամանակ եք 

մնալու Երևանում: 

How long are you staying in 

Yerevan? 

հաու լոն ա: յու: սթէյին ին 

յերըվըն 

Մեկ-երկու օր: A day or two. ը դէյ օ: թու 

Մոտ մեկ ամիս (մեկ 

տարի): 

About a month (a year). ըբաութ ը մանթ (ը յը:) 

Գիտեք, ես միայն մեկ օրով 

եմ եկել: 

Well, yoU see. I’m here for 

one 

day only. 

ուէլ, յու: սի: այըմ հիը ֆոր 

ուան 

դէյ օունլի 

Ի՞նչ Նպատակով եք 

ժամանել (մեկնում): 

 

What’s the purpose of your 

trip? 

 

ուոթս դը փը:փ]1:ս ըվ յո: 

թրիփ 

Գործուղում եմ եկել 

(մեկնում): 

I’m here on business. 

 

 

այըմ հիը օն բիզնիս 

 

 

Ցանկանում եմ հաճելի 

ժամանակ 

անցկացնեք մեր 

քաղաքում: 

Have a pleasant stay in our 

city. 

հավ ը Փլեզընթ սթէյ ին 

աուը սիթի 

Վաղո՞ւց եք Երևանում: How long have you been in 

Yerevan? 

հաու լոն հավ յու: բի:ն ին 

յերըվըն 

Մի քանի օր, ավելի ճիշտ, 

երեքշաբթի 

օրվանից: 

Only a few days, since 

Tuesday to 

be exact. 

օունլի ը ֆյու: դէյզ, սինս 

թյու:զդի 

թը բի իգզաքթ 

 


