
 !Welcome  أهال بك                     

 

 

No one here speaks Arabic. We do not have an interpreter. So we try to do things in a simple way. This translation 
was done by Google. Maybe it is not a good translation. But we hope you get the idea. Thank you.  
 

ة . ما أنها ليست ترجمة جيدال أحد هنا يتحدث العربية . ليس لدينا مترجم . لذلك نحن نحاول أن نفعل األشياء بطريقة بسيطة . وقد تم هذه الترجمة من قبل جوجل. رب
 لكننا نأمل تحصل على هذه الفكرة . شكرا

 

 Your  friend has  told us that you need a bike. Maybe you need to have a bike to go to work or to school.  We 
will show you some bikes today. You can see if there is one you like. The bike is free of charge, you do not 
have to pay money for the bike.  

 These bikes are old not new, but they are good strong bikes. We check them and clean them, so they are OK 
to ride. 

 If you do not want any bike today – that is ok. You can come back another day.  

 Many people want free bikes. But we do not have many bikes  to give.  Maybe we can not give one bike for 
every person in your family.   

 We will show you some bikes that are OK for you and your family.   You can check them and ride them. If you 
like a bike, you can keep it. 

 The other bikes here belong to other people. We can not give them to you. It is not good for you to ask us  
about those bikes.  It is not good for you to ask us to give those bikes to you. Please respect this rule. 

 If you want to take a bike today---- you must take the bike exactly as it is. The bike is ready to ride. We can 
not do more work on that bike for you. Please respect this rule.  

 You must take your bike to your house today. You can take bikes on the train. Maybe your friend has a car.  

 Bicycle Helmet. You need to wear a helmet when you ride. That is the law. No helmet – police will stop you 
and you must pay them $90.  They are very strict. They always look for people with no helmet.  You can buy 
a helmet here for $8. You can buy a helmet in the shops. You can go to Target or K-mart 

 Lock and cable. Adelaide has many thieves, they are always looking for bikes they can take quickly. So you 
need a lock for your bike. You must use the lock every time. This is very important. You can buy a lock here 
for $10, or you can go to a shop. 

 

   وقد أخبرنا صديقك التي تحتاجها دراجة. ربما تحتاج إلى أن يكون الدراجة للذهاب إلى العمل أو إلى المدرسة. ونحن سوف تظهر لك بعض
 ة.الدراجات اليوم. يمكنك معرفة ما إذا كان هناك واحد تريد. الدراجة مجانية، لم يكن لديك لدفع المال للدراج

 .هذه الدراجات القديمة ليست جديدة، لكنها الدراجات جيدة وقوية. نحن من التحقق منها وتنظيفها، لذلك هم موافق لركوب 

  أن ما يرام. يمكنك العودة في يوم آخر. -إذا كنت ال تريد أي دراجة اليوم 

  إلعطاء. وربما ال نستطيع إعطاء الدراجة واحد لكل شخص في كثير من الناس يريدون دراجات مجانية. ولكن ليس لدينا العديد من الدراجات
 العائلة.

  ،ونحن سوف تظهر لك بعض الدراجات التي هي موافق بالنسبة لك ولعائلتك. يمكنك التحقق منها ومطية لهم. إذا كنت ترغب في الدراجة
 يمكنك االحتفاظ بها.

  أن تعطي لهم لكم. أنها ليست جيدة بالنسبة لك لتطلب منا عن تلك الدراجات. الدراجات أخرى هنا تنتمي إلى أشخاص آخرين. ونحن ال يمكن
 أنها ليست جيدة بالنسبة لك أن تسأل لنا أن نعطي تلك الدراجات لك. الرجاء احترام هذه القاعدة.

  كوب. ال نستطيع أن نفعل المزيد من يجب أن تأخذ الدراجة تماما كما هي. الدراجة على استعداد لر ----إذا كنت تريد أن تأخذ الدراجة اليوم
 العمل على أن الدراجة بالنسبة لك. الرجاء احترام هذه القاعدة.

 .يجب أن تأخذ الدراجة الخاصة بك لمنزلك اليوم. يمكنك أن تأخذ الدراجات على متن القطار. ربما صديق لديه سيارة 

 فهي صارمة $ 09سوف الشرطة يمنعك ويجب أن تدفع لهم  -. ال خوذة خوذة دراجة. تحتاج إلى ارتداء خوذة عند ركوب. هذا هو القانون .
. يمكنك شراء خوذة في المحالت التجارية. يمكنك $ 8جدا. هم دائما نبحث عن أشخاص ال يملكون أي خوذة. يمكنك شراء خوذة هنا لمدة 

 الذهاب إلى الهدف أو ك مارت

 بحثون دائما للدراجات التي يمكن أن تتخذ بسرعة. لذلك كنت في حاجة الى قفل الدراجة قفل والكابالت. أدياليد ديها العديد من اللصوص، ي
 ، أو يمكنك الذهاب إلى متجر.$ 09الخاصة بك. يجب عليك استخدام قفل كل مرة. هذا مهم جدا. يمكنك شراء قفل هنا لمدة 

 


