
 Making a Playdate Part 1 (Beg.) 
About this lesson

:در این درس می آموزید

چگونه برای بازی1 کودک خود و کودکی دیگر قراری را پیشنهاد کنید-
چگونه وقت قرار را پیشنهاد کرده  و برای تاریخ و وقت ان توافق کنید-
چگونه فعالیت هائی  را که بچه ها می توانند با هم انجام دهند را پیشنهاد کنید-

Let's have a playdate

Let's get the kids together for a playdate!
دور هم جمع کنیمقرار1 بازی بیاین بچه ها رو برای  !

They played at your house last time.
بازی کردنخونۀ تو دفعۀ قبل  .

So how about my place this time?
باشهخونۀ من این بار پس چطوره  .

That's a great idea!
ایده خوبیه !

We'd love to!
با کمال میل !

That works fine

When should I drop Madison off?
؟برسونم چه موقع مدیسون رو 

Does ten a.m. work for you?
؟خوبه صبح ۱۰ساعت 

 does that work for you= برای شما خوبه؟
برای شما مناسبه

We have a doctor's appointment at eleven on Friday.
 است۱۱وقت1 دکترما روز جمعه ساعت  .

How about ten a.m. Thursday?



؟چطوره صبح ۱۰پنج شنبه ساعت 

That works fine for me!
خوبهبرای من  !

What are they gonna do?

What are the kids gonna do on their date?
قراره  بچه ها روز1 بازی چه کار کنن؟

Well I was thinking...
خوب داشتم فکر می کردم .

I was thinking of giving them some colors and boxes.
و چند تاجعبه بدممداد رنگی بهشون تعدادی داشتم فکر می کردم  .

 "Colors" در زبان محاوره به مداد شمعی، ماژیک، مداد رنگی و هر چیز دیگری که بچه ها بتوانند با آن نقاشی کنند گفته می شود.

She loves to read

It's always fun to make a fort!
همیشه لذت بخشهقلعه ساختن یه  !

I have some books I can read with them.
من چند تا کتاب دارم که می تونم باها شون بخونم .

That'd be great, Madison loves to read!
، مدیسون عاشق1 کتاب خوندنهخیلی عالی میشه !


