
Film Abstand 

Zeitmarker Schlagwort Übersetzung 

 Fehler  :اشتباه 

00:02 – 00:04    2sec Was bisher geschah  ....آنچکه گذشت 

00:10 – 00:15    5sec Ein altes Seniorenpaar hinter mir افراد سالمندی که پشت رس من هستند 

00:16 – 00:20    4sec Ausversehen aus ihrer Tasse getrunken عمدی از فنجان کس دیگری نوشیدن  غیر

00:25 – 00:27    3sec Versehentlich angesteckt? غیر عمدی بیماری به کیس انتقال دادن 

00:29 – 00:35    6sec Jetzt überall Maskenpflicht همه جا باید ماسک زد 

00:40 – 00:42    2sec Feuchte Aussprache صحبت کردن و آب از دهان خارج شدن 

00:45 – 00:51    6sec Wurde angehustet – habe zurück gehustet تو صورت کیس رسفه کردن و تکرار آن توسط تو 

00:55 – 00:58    3sec Hallo mein Name ist (Begrüßung mit Hand) سالم دادن با دست و معرفی خود 

01:10 – 01:12    2sec Ich habe nicht nachgedacht بدون فکر کردن کاری انجام دادن 

01:14 – 01:18    4sec Keine Lust mehr im Raum zu sein – wollte raus ون  حوصله تو اتاق بودن را ندارم میخواستم برم بیر

 Hinterfragen کیم فکر کنیم 

01:25 – 01:29    4sec Umarmt – das darf ich doch gar nicht  !مجاز هستیم؟ 
ً
 بغل کردن. اصال

01:36 – 01:39    3sec Eingehakt spazieren gehen – kein Abstand بدون فاصله و دست به دست به پیاده روی رفتند 

01:48 – 01:51    3sec Besuch bei Freunden ohne Abstand دیدار با دوستان بدون فاصله 

01:55 – 02:00    5sec Im Geschäft kein Abstand  داخل مغازه بدون فاصله قانونی 

 Einsicht درک و فهم 

02:01 – 02:03    2sec Sie haben Recht (das alte Paar) )حق باشماست )افراد سالمند 

02:05 – 02:09    4sec Gerade vorbei – statt einen Bogen zu machen  برویم یا دور بزنیم و از کنارشان رد بشویمیا مستقیم 

02:10 – 02:11   1sec Ich war einfach zu blöd من چقدر در اشتباه بودم 

02:16 – 02:18    2sec Das muss anders gehen باید طور دیگری انجام شود 

02:20 – 02:26    6sec Austausch mit Abstand  ارتباط با فاصله قانونی 

 Apell درخواست 

04:20 – 04:21    1sec Abstand halten! فاصلح را را رعایت کنیم 

04:22 – 04:23    1sec Abstand ist wichtig! رعایت فاصله خییل مهم است 

04:24 – 04:26    2sec Corona ernst nehmen! یم  کرونا را جدی بگیر

04:27 – 04:28    1sec Und Abstand halten!  رعایت کنیم و فاصله را 

04:29 – 04:31    2sec Abstand ist wichtig. رعایت فاصله خییل مهم است 

 


