
 Making a Playdate Part 2 (Beg.) 
About this lesson

:در این درس می آموزید 

چگونه دربارۀ فعالیت های معمول برای بچه ها صحبت کنید - 
چگونه مورد آلرژی کودک خودرا به دیگران اطلع دهید - 
.چگونه درباره توانایی فرزند خود در ورزش شنا با دیگران صحبت کنید - 

What's for lunch?

Are you going to fix lunch?
؟درست کنیمیخوای ناهار 

I was thinking sandwiches and fruit...
فکر می کردمبه ساندویچ و میوه داشتم  .  

Does that work?
؟خوبه

As long as it's not ham sandwiches.
نباشهژامبون ساندویچ به شرطی که  .

She's allergic

Oh yeah, what's wrong with ham?
؟چه اشکالی دارهژامبون 

Madison's allergic to ham.
. Madison  داردحساسیت به ژامبون

Oh that's too bad!
چه بداوه،  !

Take a dip

After lunch they can play outside for a while.
بیرون بازی کننمدتی بعد از ناهار می تونن  .

We have a pool with a shallow end.
داریمکم عمق استخر ما یه  .



Can Madison swim yet?
مدیسون می تونه شنا کنه؟

Bring her suit and floaties and we'll take a dip!
بپریم تو آبشو بیار که میخوایم تیوپ های شناو مایو  !

 "Suit" اینجا مخفف "Swimsuit"=مایو است و "floties" به تیوپهایی بازوبندی گفته می شود که برای شنا دور بازوی کودکانی که شنا 
.کردن نمی دانند، بسته می شود و آنها را روی آب نگاه می دارد و به آنها کمک می کند که شنا بیاموزند

See you then

Sounds like you've got a great day planned!
که یک روز عالی رو  برنامه ریزی کردیبه نظر میاد  !

So what time should I pick Maddie up?
مدی؟بیام دنبال چه موقع باید 

She may start to get cranky around five.
یش شروع بشهبداخلق ۵ممکنه حدود ساعت  .

OK, how about you pick her up then?
؟بیای دنبالشاونموقع چطوره باشه، پس 

Perfect! See you bright and early Thursday!
می بینمتاول وقت عالیه پنج شنبه صبح  !

Get ready to chat!

 شما در صفحه بعد امکان استفاده از زبان جدیدی را که یاد گرفته اید ازطریق صحبت کردن با شخصیت هاي مجازی خواهید یافت. بخش
 Courses of Action اهداف گفتگو به شما خواهد گفت که در باره چه موضوعی صحبت کنید. اگر مطمئن نیستید که چه باید بگویید روی
 کلیک کنید که کلمه دقیقی را که باید بگویید مشاهده کنید وقتی که آماده صحبت با Courses of Action کلیک کنید میتوانید دو بار روی
 شخصیت مجازی هستید روی دکمه گرد مخصوص ضبط که در قسمت بالی سمت راست قرار دارد کلیک کنید. وقتی صحبتتان تمام شد
.همان دکمه ضبط را دوباره کلیک کنید


