
بھ لندن خوش آمدید

Southbank توسط کودکان در اقدام از طریق باشگاه ھنر در مدرسھ بین المللی

Welcome to London

By the Action Through the Arts Club at Southbank International School 



لندن شھر بزرگی است. چیزھای زیادی برای دیدن و انجام دادن وجود دارد.
London is a big city with lots of things to see and do.



در لندن ساختمان ھای بزرگ مختلفی وجود دارد.
There are lots of big buildings in London. They all look very different. 



اتوبوس ھای قرمز بزرگ مردم را جابجا می کنند. در ایستگاه ھای اتوبوس توقف می کنند.
Big red buses take people where they want to go. They stop at bus stops.



 لندن با قطارھای زیرزمینی سفر کنند. قطارھا پر سر و صدا ھستند اما مردم می توانند در
سریع ھستند.

You can go underground on a tube train. They are noisy but fast.



مردم و اشیا در لندن با کامیون، ماشین و تاکسی رفت و آمد می کنند.
Lorries, cars and taxis move people and things around London.



مردم منتظرند تا مرد قرمز را ببینند. با دیدن مرد سبز از جاده عبور می کنند.
Make sure you stop when you see the red man and only cross the road when you see the green man.



زمین ھای بازی زیادی در لندن وجود دارد. بچھ ھا می توانند آنجا بازی کنند.
There are lots of playgrounds for children to play in.



لندن پارک ھای زیادی دارد. ھمھ بچھ ھا می توانند آنجا بازی کنند.
London also has a lot of parks where you can play.



ھوا ممکن است در زمستان سرد باشد. مردم لباس گرم می پوشند.
The weather can be cold in the winter so dress up in warm clothes.



در لندن مردم غذاھای مختلفی از سراسر جھان می خورند.
In London people eat lots of different food from around the world.



بسیاری از کودکان و خانواده ھایشان از سراسر جھان بھ لندن می آیند.
There are lots of children and their families here who come from all over the world.



بھ لندن خوش آمدید!
You are welcome here! Welcome to London! 
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