READY-MADE PROMPTS

* Those three dots at the end of the phrase (…) indicates that the line is recorded with rising intonation, as if the rest of the sentence is
following this word
* When the three dots are preceding the phrase (…) this indicates that the line is a completion of a previous sentence and is recorded
with closing intonation.

Working times and out of office hours

English

t_01 Our working times…

لع
مواعيدا مل ورسائل اإلغالق
عربي
… مواعيد العمل لديناt_01

t_02 From 07:00 AM..

…ً  من الساعة السابعة صباحاt_02

t_03 From 08:00 AM..

…ً  من الساعة الثامنة صباحاt_03

t_04 From 09:00 AM..

…ً  من الساعة التاسعة صباحاt_04

t_05 From 10:00 AM..

…ً  من الساعة العاشرة صباحاt_05

t_06 From 11:00 AM..

…ً  من الساعة الحادية عشرة صباحاt_06

t_07 From 12:00 PM..

…ً  من الساعة الثانية عشرة ظهراt_07

t_08 From 01:00 PM..

…ً  من الساعة الواحدة ظهراt_08

t_09 From 02:00 PM..

…ً  من الساعة الثانية ظهراt_09

t_10 From 03:00 PM..

… من الساعة الثالثة مسا ًءt_10

t_11 From 03:00 PM.. (different term)

…ً  من الساعة الثالثة عصراt_11

t_12 From 04:00 PM..

… من الساعة الرابعة مسا ًءt_12

t_13 From 04:00 PM.. (different term)

…ً  من الساعة الرابعة عصراt_13

t_14 From 05:00 PM..

… من الساعة الخامسة مسا ًءt_14

t_15 From 06:00 PM..

… من الساعة السادسة مسا ًءt_15

t_16 From 07:00 PM..

… من الساعة السابعة مسا ًءt_16

t_17 From 08:00 PM..

… من الساعة الثامنة مسا ًءt_17

t_18 From 09:00 PM..

… من الساعة التاسعة مسا ًءt_18

t_19 From 10:00 PM..

… من الساعة العاشرة مسا ًءt_19

t_20 From 11:00 PM..

… من الساعة الحادية عشرة مسا ًءt_20

t_21 From 12:00 AM..

…ً من الساعة الثانية عشرة ليالt_21

t_22 From 01:00 AM..

…ً  من الساعة الواحدة صباحاt_22

t_23 From 02:00 AM..

…ً  من الساعة الثانية صباحاt_23
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عربي

English

 t_24من الساعة الثالثة صباحا ً…

t_24 From 03:00 AM..

 t_25من الساعة الرابعة صباحا ً…

t_25 From 04:00 AM..

 t_26من الساعة الخامسة صباحا ً…

t_26 From 05:00 AM..

 t_27من الساعة السادسة صباحا ً…

t_27 From 06:00 AM..

 t_28إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا ً

t_28 ..to 12:00 PM

 t_29إلى الساعة الواحدة ظهرا ً

t_29 ..to 01:00 PM

 t_30إلى الساعة الثانية ظهرا ً

t_30 ..to 02:00 PM

 t_31إلى الساعة الثالثة مسا ًء

t_31 ..to 03:00 PM

 t_32إلى الساعة الثالثة عصرا ً

)t_32 ..to 03:00 PM (different term

 t_33إلى الساعة الرابعة مسا ًء

t_33 ..to 04:00 PM

 t_34إلى الساعة الرابعة عصرا ً

)t_34 ..to 04:00 PM (different term

 t_35إلى الساعة الخامسة مسا ًء

t_35 ..to 05:00 PM

 t_36إلى الساعة السادسة مسا ًء

t_36 ..to 06:00 PM

 t_37إلى الساعة السابعة مسا ًء

t_37 ..to 07:00 PM

 t_38إلى الساعة الثامنة مسا ًء

t_38 ..to 08:00 PM

 t_39إلى الساعة التاسعة مسا ًء

t_39 ..to 09:00 PM

 t_40إلى الساعة العاشرة مسا ًء

t_40 ..to 10:00 PM

 t_41إلى الساعة الحادية عشرة مسا ًء

t_41 ..to 11:00 PM

 t_42إلى الساعة الثانية عشرة ليالً

t_42 ..to 12:00 AM

 t_43إلى الساعة الواحدة صباحا ً

t_43 ..to 01:00 AM

 t_44إلى الساعة الثانية صباحا ً

t_44 ..to 02:00 AM

 t_45إلى الساعة الثالثة صباحا ً

t_45 ..to 03:00 AM

 t_46إلى الساعة الرابعة صباحا ً

t_46 ..to 04:00 AM

 t_47إلى الساعة الخامسة صباحا ً

t_47 ..to 05:00 AM

 t_48إلى الساعة السادسة صباحا ً

t_48 ..to 06:00 AM

 t_49إلى الساعة السابعة صباحا ً

t_49 ..to 07:00 AM

 t_50إلى الساعة الثامنة صباحا ً

t_50 ..to 08:00 AM

 t_51إلى الساعة التاسعة صباحا ً

t_51 ..to 09:00 AM

 t_52إلى الساعة العاشرة صباحا ً

t_52 ..to 10:00 AM

 t_53إلى الساعة الحادية عشرة صباحا ً

t_53 ..to 11:00 AM
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English

عربي

t_54 ..from Monday to Friday

من اإلثنني إلى الجمعة.. t_54

t_55 ..from Sunday to Thursday

من األحد إلى الخميس.. t_55

t_56 ..from Saturday to Wednesday

من السبت إلى األربعاء.. t_56

t_57 From Monday to Friday..

… من اإلثنني إلى الجمعةt_57

t_58 From Sunday to Thursday..

… من األحد إلى الخميسt_58

t_59 From Saturday to Wednesday..

… من السبت إلى األربعاءt_59

t_60 All the week
t_61 7 days a week except..

 طوال أيام األسبوعt_60
… جميع أيام األسبوع ما عداt_61

t_62 All the week except Sunday

 جميع أيام األسبوع ما عدا األحدt_62

t_63 All the week except Friday

 جميع أيام األسبوع ما عدا الجمعةt_63

t_64 All the week except Saturday

 جميع أيام األسبوع ما عدا السبتt_64

t_65 Saturday

 السبتt_65

t_66 ..and Saturday

والسبت.. t_66

t_67 Saturday..

… السبتt_67

t_68 Sunday
t_69 ..and Sunday

 األحدt_68
 واألحدt_69

t_70 Sunday..

… األحدt_70

t_71 Monday

 اإلثننيt_71

t_72 ..and Monday

 واإلثننيt_72

t_73 Monday..

… اإلثننيt_73

t_74 Tuesday

 الثالثاءt_74

t_75 ..and Tuesday
t_76 Tuesday..
t_77 Wednesday
t_78 ..and Wednesday
t_79 Wednesday..
t_80 Thursday
t_81 ..and Thursday
t_82 Thursday..

 والثالثاءt_75
… الثالثاءt_76
 األربعاءt_77
 واألربعاءt_78
… األربعاءt_79
 الخميسt_80
 والخميسt_81
… الخميسt_82
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t_83 Friday
t_84 ..and Friday
t_85 Friday..
t_86 We apologize, our offices are currently closed
t_87 We are sorry, our offices are currently closed

عربي
 الجمعةt_83
 والجمعةt_84
… الجمعةt_85
ً  مكاتبنا مغلقة حاليا، عفوأt_86
ً  مكاتبنا مغلقة حاليا، نأسفt_87

t_88 You have called out of official working hours

 لقد اتصلت خارج أوقات العمل الرسميةt_88

t_89 You have called out of official working hours

 لقداتصلتم خارج أوقات العمل الرسميةt_89

(plural)

t_90 We apologize, our offices are currently closed due
to bad weather, we look forward to receive your
phone call soon once we get back to work

t_91 We apologize, our offices are currently closed due
to a technical problem with communication
networks

t_92 We apologize, our offices are currently closed due
to some technical issues we will call you back at
the soonest possible time

t_93 Please leave your name and phone number, and
we will call you back very soon

t_94 Good bye
t_95 Good bye (see you soon)
t_96 Thank you
t_97 You may contact us through our website…
t_98 You may contact us by email…
t_99 You may contact us through our website or by
email…

 مكاتبنا مغلقة حاليا ً نظرا ُ لظروف الطقس، نرجو املعذرةt_90
ٍ
اتصال منك في القريب العاجل فور
 نتطلع لتلقي،السيء
عودتنا للعمل
 مكاتبنا مغلقة حاليا ً نتيجة ملشكلة فنية في، نرجو املعذرةt_91
شبكة االتصاالت
 مكاتبنا مغلقة حاليا ً نتيجة لبعض األعطال، نرجو املعذرةt_92
الفنية سنعاود االتصال بك في أقرب وقت ممكن
 وسنعاود االتصال بك في، يرجى ترك اسمك ورقم هاتفكt_93
.أقرب وقت ممكن
 مع السالمةt_94
 إلى اللقاءt_95
 شكرا ً لكt_96
… يمكنكم التواصل معنا عبر موقعنا على شبكة اإلنترنتt_97
… يمكنكم التواصل معنا عبر البريد اإللكترونيt_98
 يمكنكم التواصل معنا عبر موقعنا على شبكة اإلنترنت أو عبرt_99
…البريد اإللكتروني

