
1. abuse suistimal etmek

2. abusive küfürlü

3. accessible ulaşılabilir

4. allocated tahsis edilmiş

5. alongside Yanı sıra

6. animal rights Hayvan hakları

7. antagonism düşmanlık

8. application başvuru

9. Appreciate Değerini artırmak

10. Arctic kuzey kutup bölgesi

11. armband kolluk

12. aspect hal

13. associate birleştirmek

14. at least En azından

15. background geçmiş

16. banner afiş

17. basic resources Temel kaynaklar

18. battlefield Harp meydanı

19. beggar dilenci

20. belief inanç

21. berate paylamak

22. blame suçlamak

23. blanket battaniye

24. blind kör

25. brute kaba

26. bulletin bülten

27. bulletin boards Bülten tahtaları

28. bullfighting Boğa güreşi

29. cash prize Para ödülü

30. children rights Çocuk hakları

31. circumstance durum

32. civilian sivil

33. complain Şikayet etmek

34. complaint şikayet

35. Conscience vicdan

36. constructed yapılı

37. consumer tüketici

38. cope with baş etmek

39. copyright Telif hakkı

40. culture kültür

41. deaf sağır

42. decade onluk

43. definition tanım

44. deported Sürgün edilmiş

45. deprived yoksun

46. diamond mines Elmas madenleri

47. disabled people engelliler

48. disadvantaged groups ezilen gruplar

49. discrimination ayrım

50. discuss a problem bir sorunu ele almak

51. display gösterme

52. distribute dağıtmak

53. domestic violence aile içi şiddet

54. donation bağış

55. dormitories öğrenci yurtları

56. emphasize vurgulamak

57. existence mevcudiyet

58. expressions of regret Pişmanlık ifadeleri

59. A Fair and Free World Adil ve özgür bir dünya

60. fairly iyice

61. fair wage İyi bir ücret

62. fight against savaşmak

63. figure out halletmek

64. first aid ilkyardım

65. framework esas yapı

66. freedom özgürlük

67. Freedom of Expression ifade özgürlüğü

68. Freedom of Thought düşünce özgürlüğü

69. fulfill yerine getirmek

70. Furthermore ayrıca

71. gender equality Cinsiyet eşitliği

72. gender inequality cinsiyet eşitsizliği

73. governorship valilik

74. grossly Ağır şekilde

75. halal food Helal gıda

76. hell cehennem
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77. hidden gizli

78. homeless evsiz

79. however Bununla birlikte

80. human being insanoğlu

81. humanity insanlık

82. human rights İnsan hakları

83. Hunting seals fok avcılığı

84. In conclusion Sonuç olarak

85. Inequality eşitsizlik

86. immigrate Göç etmek

87. impairment özürlülük

88. imprisoned tutuklu

89. incapable aciz

90. incident olay

91. income kazanç

92. independent state Bağımsız devlet

93. inequality eşitsizlik

94. inevitably kaçınılmaz şekilde

95. injured yaralı

96. international legitimacy uluslararası meşruiyet

97. intolerance tahammülsüzlük

98. justice adalet

99. lacking eksik

100. launching Suya indirme

101. manufacturer imalatçı

102. Marriage evlilik

103. massive iri

104. metropolitan büyük şehir

105. misconception Yanlış anlama

106. misuse suistimal etmek

107. monetary parasal

108. municipalities belediyeler

109. national security Ulusal güvenlik

110. neighboring komşu

111. No to Racism Irkçılığa hayır

112. nursing mother Emziren anne

113. obstacle engel

114. orphan öksüz

115. orphanage yetimhane

116. paralyzed kötürüm

117. persecution zulüm

118. pitch saha

119. pocket money Cep harçlığı

120. postpone ertelemek

121. poverty yoksulluk

122. prejudice önyargı

123. primitive ilkel

124. prison hapishane

125. prominently Belirgin bir şekilde

126. Protected by Law Hukuk tarafından korunan

127. protection koruma

128. public awareness toplumsal farkındalık

129. pursue Takip etmek

130. pushchair bebek arabası

131. rail line demiryolu hattı

132. raise yükseltmek

133. rebellion isyan

134. recommend Tavsiye etmek

135. referred göndermeli

136. reflection yansıma

137. refugee mülteci

138. regarded addedilen

139. regarding ilişkin

140. regulation düzenleme

141. related bağlantılı

142. religious dini

143. requirement gereksinim

144. resolved Karar verilmiş

145. The Right to Life Yaşama hakkı

146. The Right to Public Assembly Ortak toplantı

147. The Right to Seek a Safe

Place to Live.

Yaşamak için güvenli yer

arama hakkı

148. run away kaçmak

149. rural populations Kırsal topluluk

150. self-acceptance kendini kabul etme

151. separate ayrılmak

152. serious ciddi

153. sidewalk kaldırım

154. simpler Daha basit

155. skin color Ten rengi

156. Slavery kölelik

157. social security sosyal sigorta



158. speechless suskun

159. stall koltuk

160. starving Açlıktan ölme

161. sterilization sterilizasyon

162. sweater süveter

163. template şablon

164. temporarily Geçici olarak

165. thought düşünce

166. Torture işkence

167. trade union İşçi sendikası

168. traditions Gelenek görenek

169. tremble ürpermek

170. unaware habersiz

171. underdeveloped az gelişmiş (ülke)

172. underestimate küçümsemek

173. underlie Altında yatmak

174. unemployed işsiz

175. unemployment işsizlik

176. unfavorable olumsuz

177. universal evrensel

178. üniversal declaration of human rights insan hakları evrensel beyannamesi

179. value değer

180. violate ihlal etmek

181. violation ihlal

182. vital yaşamsal

183. vote Oy kullanmak

184. welfare refah

185. wheelchair ramp tekerlekli sandalye rampası

186. whisper fısıltı

187. wholly tamamıyla

188. wildly vahşice

189. women's rights Kadın hakları

190. Workers' Rights İşçi hakları

191. workhouse ıslahevi


