
 For Rent! Part 1 (Int.) 
About this lesson

:در این درس می آموزید 

چطور تفاوت میان انواع مختلف خانه راتشخیص دهید - 
اگر حیوان خانگی دارید چطور آپارتمان اجاره کنید - 

Cozy studio apartment

 یک " آپارتمان استودیو" ، آپارتمانی است که در آن اتاق نشیمن و اتاق خواب در واقع یکجا است.استودیو شبیه آپارتمان یک خوابه است ، 
.اما کوچکتر

Have any studio apartments opened up?
اجاره دارید؟آپارتمان استودیوبرای 

در فهرست آپارتمان ها، واژه " نقلی " معمول به معنای "کوچک " است 
fas:

Cozy studio apartment for rent.
برای اجارهنقلی آپارتمان استودیوی  .

Quaint townhouse

I'm looking for a townhouse.
می گردمتاون هاوس دنبال یک  .

.معمول به معنای "قدیمی" است "quaint" در فهرست آپارتمان های اجاره ای واژه 

Quaint townhouse for rent.
جالب قدیمی برای اجارهتاون هاوس  .

Luxury penthouse

I'm looking for a penthouse.
می گردمپنت هاس دنبال  .

.  پنت هاس آپارتمانی در بالترین طبقه یک ساختمان است. پنت هاس ها معمول بزرگ و گران هستند و چشم اندازخوبی دارند 

Luxury penthouse for rent with panoramic views of the city.
عالی به شهر، برای اجارهچشم انداز با لوکس پنت هاس  .



Spacious loft

 آپارتمان های زیرشیروانی» نوعی آپارتمان با سقف بلند و پنجره های بسیار بزرگ  هستند و معمول به شکل مدرن با لوله های روکار» 
.و با ظاهری صنعتی طراحی می شوند
.درآژانس های معاملت ملکی، آپارتمان زیر شیروانی معمول بسیار گران و لوکس است و معمول~ در قلب شهر قرار دارد

I'm looking for a loft apartment.
می گردمزیرشیروانی دنبال یک آپارتمان  .

You're in luck! We have a spacious loft for rent.
برای اجاره داریمجادار زیر شیروانی آوردید یک آپارتمان شانس  !

Pets in America

 سگ ، گربه ، ماهی ، خرگوش ، مار، لک پشت ، موش خانگی و حتی موش صحرایی ، جزو حیوانات خانگی معمول در آمریکا به 
.شمار می روند
 آمریکایی ها حیوانات خانگی را عضوی از خانواده به شمار می آورند و سعی می کنند بهترین شرایط را برایشان فراهم کنند. برخی 
 مغازه های مخصوص هستند که لباس حیوانات را می فروشند و کسانی که حیوان دارند می توانند مثل آخرین مدل لباس سگ ها را برای
.سگشان بخرند
APPMA
  ( %  آمریکاییها حیوان خانگی دارند63انجمن تولید محصولت حیوانات خانگی آمریکا) ، تخمین می زند که  .

 هرچند آپارتمان هایی برای کسانی که حیوان خانگی دارند،  فراهم است، اما وقتی کسی حیوان دارد، پیدا کردن خانه اجاره ای گران تر و 
 مشکل تر میشود. حیوانات خانگی بزرگ تر ( بخصوص سگ ) معمول صدمات بیشتری به آپارتمان می زنند، به همین خاطر صاحبخانه
.هایی که در انتخاب مستأجر وسواس بیشتری دارند معمول خانه خود را به کسانی که حیوان خانگی ندارند اجاره می دهند
 گاهی حیوانات با پرداخت پول پیش بیشتر یا اجاره ماهانه اضافی در خانه ها پذیرفته می شوند. ( که بعضی اوقات اجاره مربوط به
.حیوان ) خوانده می شود

No pets allowed

No pets allowed.
پذیرفته نمی شوندحیوانات خانگی  .

No pets, please.
 نه ، با تشکرحیوانات خانگی .

Pet deposit

 آپارتمان هایی که برای حیوانات خانگی مجاز اند،محدودیت هایی دارند. مثل ، در برخی آپارتمان ها تنها "حیوانات کوچک" مجازند، که 
.معمول سگ های متوسط تا بزرگ را در بر نمی گیرد

Small pets allowed only.
پذیرفته می شوندحیوانات خانگی کوچک تنها  .

 اغلب صاحبخانه ها برای این که مطمئن شوند آخر سر مجبور نخواهند بود خرج خرابی های ناشی از حیوان خانگی شما را بپردازند، 
 .تقاضای « پول پیش حیوان خانگی » میکنند
 پول پیش حیوان خانگی » پولی است که در آغاز اجاره به صاحبخانه پرداخت می شود. هنگامی که مستأجر خانه را ترک می کند، به »



 شرطی که آسیبی به خانه نزده باشد این پول را پس می گیرد. اگر مستأجر به خانه آسیب زده باشد صاحبخانه با استفاده از پول پیش او،
.هزینه تعمیرات را می پردازد

Small pets allowed with pet deposit.
مجاز هستندپول پیش حیوانات ، در صورت پرداخت حیوانات خانگی کوچک  .

 در موارد نادرتر، صاحبخانه ها ممکن است  تقاضای « اجاره حیوانات » را بکنند که پولی اضافه است و به مقدار اجاره بهای ماهانه 
. دلر در ماه) این پول باز پرداخت نمی شود50 تا 20افزوده می شود (معمول بین 

We allow pets, but require a deposit of two-hundred dollars and twenty-five dollars per month pet 
rent.

، مجازنداجاره بهای حیوانات  دلر اضافه برای 25و پول پیش  دلر 200در صورت پرداخت حیوانات خانگی   .

Pet-friendly

Our apartments are pet-friendly.
اندمناسب حیوانات آپارتمان های ما برای  .

This is a pet-friendly community.
استحیوانات خانگی برای نگهداری مناسب این جا یک مجموعه  .

.برخی چیزهای دیگر هم می توانند پسوند« مناسب » به خود بگیرند 

Our cleaning products are earth-friendly and non-toxic.
هستندمناسب محیط زیست محصولت بهداشتی ما غیر سمی بوده و برای  .

That restaurant is kid-friendly... They have many options on the children's menu.
است در منیوی بچه ها امکان تعداد زیادی غذا وجود  دارندبچه ها  مناسب آن رستوران  .


