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Lekcja 229

                  Posiada Pan/i referencje? –

       Haben Sie Referenzen?

     Ma Pani referencje z poprzednich zleceń? – 

     Haben Sie Referenzen aus früheren Stellen? 

           Tak, oczywiście – Ja natürlich

          Nie, niestety nie posiadam żadnych referencji  –

        Nein, leider habe ich keine Referenzen

     Pracował/a już pan/i za granicą? - Haben Zi schon im Ausland gearbeitet? 

      Tak, pracowałam – Ja, ich habe gearbeitet 

            W jakiej branży? – In welcher Branche?

     Jakie jest pana/pani dotychczasowe doświadczenie 

w opiece na osobami starszymi w miesiącach/latach? – 

             Welche Erfahrungen haben Sie in der Betreuung 

  von älteren Menschen in Monaten / Jahren gemacht? 

      Pracuję jako opiekunka od 3 miesięcy – 

                               arbeite seit 3 Monaten als Betreuerin 

    Jestem opiekunką osób starszych od 3 lat  –

      Ich bin seit 3 Jahren eine Betreuerin für ältere Menschen 

    Jakie czynności pielęgnacyjne Pani wykonywała? – 

                           Welche Pflegetätigkeiten haben Sie durchgeführt?
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Lekcja 234

Produkty do pielęgnacji włosów - Haarpflegeprodukte

szampon – das szampu

- przeci łupieżowy – anti szupen

- do suchych - fir trokenes har

- do normalnych – fir normales har

- przetłuszczających się – fir fetiges har

- do włosów farbowanych – fir kolorirtes har

- zwiększający objętość – das wolumen szampu

maseczka – di maske

- odżywcza – di aufbał maske 

- nawilżająca –di fojtiskajts maske

- regenerująca - rikfetende maske

odżywka - di szpiulung

lakier - der harlak

żel- das żel

farba - das harferbemitel

pianka - der szaumfestiga

odświeżacz koloru- der farbauffriszer

ściągacz koloru- der harfarben entferner
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Posiada Pan/i referencje? – Haben zi referencen?

Ma Pani referencje z poprzednich zleceń? –

 Haben zi reference aus frujeren sztelen?

Tak, oczywiście – ja naturliś

Nie, niestety nie posiadam żadnych referencji  –

najn, lajda habe iś kajne referencen 

Pracował/a już pan/i za granicą? Haben zi szon im ausland gearbajtet?

Tak, pracowałam – Ja, iś habe gearbajtet

W jakiej branży? – in welśer branże?

Jakie jest pana/pani dotychczasowe doświadczenie w opiece na osobami 

starszymi w miesiącach/latach? – Welśe erfarung haben zi in der betrojung von 

elteren menszen gemaht

Pracuję jako opiekunka od 3 miesięcy -

 Iś arbajte zajt draj monaten als betrojerin

Jestem opiekunką osób starszych od 3 lat  – 

Iś bin zajt 3 jaren ajne betrojerin fyr eltere menszen

Jakie czynności pielęgnacyjne Pani wykonywała? – 

 Welśe flegetetiśkajten haben zi ausgeypt?
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