
At the Pharmacy (Beg.) 
About this lesson

:در این درس شما می آموزید 

نسخه تان را پر کنید -
مشخص کنید چه کسی پول دارو را میدهد- 
در مورد میزان مصرف دارو و اثرات جانبی آن سؤال کنید- 
از اصطلحات مخصوص برای صحبت در مورد سیستم بهداشت درمانی آمریکا استفاده کنید- 

I need to fill a prescription

I need to fill a prescription.
بگیرمنسخه ای را باید  .  

Have you ever filled a prescription with us before?
؟گرفته اید نسخه ای اینجا  آیا قبل 

I need to refill my prescription.
بگیرممجدا را  نسخه ام باید  .

I need to pick up my prescription refill.
بگیرمکرده  ام تکرار ام را که نسخه باید  .

What's your Rx number?

I need to drop off my prescription.
 ام را بدم به داروخانه نسخهباید .

What is your prescription number?
تان چیه؟نسخه شماره 

Prescription number five-eight-zero-nine-four-two.
۵۸۰۹۴۲ نسخهشماره  .

دیده می شود  prescription number نوشته میشود معمول بصورت RX  وقتی اصطلح

Do you have insurance?

Do you have insurance?
آیا شما بیمه دارید ؟



 آمریکا سیستم خدمات درمانی دولتی ندارد. بیشتر آمریکاییها بیمه خدمات درمانی خود را یا از طریق محل کارشان یا از مدرسه شان
 میگیرند، به خاطر اینکه بیمه  های درمانی گروهی از بیمه  های فردی ارزانتر است. با اینحال برنامه  های بیمه سلمتی همه هزینه  های
 درمانی را پرداخت نمی کنند، و این بستگی به کیفیت پوشش درمانی دارد، معمول مردم خود آن بخش را که بیمه نمی پردازد باید از جیب
(... خود بدهند (معمول وجه دارو های خاص ، تولیدات آرایشی، عینک ، سمعک، و

My insurance doesn't cover this.
نمیدهدپوشش  بیمه من این را .

I'm paying out of pocket.
میدهماز جیب پولش را  .

 بعضی بیمه  های درمانی  می خواهند که بیمار قسمتی از صورت حساب را پییشاپیش بعنوان سهم بیمه گر بپردازند. به عنوان مثال
دلر را بیمه۷۵ دلر تحت عنوان سهم بیمه گر بدهد بقیه ۲۵ دلر باشد او باید ۱۰۰اگرمخارج یک آمریکائی برای یک معاینه پزشکی   

.گزار می پردازد

You have a twenty-five dollar co-pay.
$ است۲۵شما سهم بیمه  .

What dosage?

What dosage should I take?
 بایست بخورم؟مقدارچه 

Take one pill daily.
بخوریک قرص روزی  .

Take one-hundred milligrams twice daily.
بخورمیلی گرم  ۱۰۰روزی دو بار  .

 "mg"حروف اختصاری برای "Milligrams"است و گاهی حتی دکتر ها و داروسازها بجای "mg" "milligrams" تلفظ میکنند.

If you miss a dose

Take one dose in the morning, and one at night.
صبح و یک وعده در شب میل کنیدوعده یک  .

What should I do if I miss a dose?
را فراموش کردم چکار کنم ؟وعده اگر یک   

Take it as soon as you remember.
به مجردیکه متوجه شدید میل کنید .

Are there side effects?

Are there any side effects?
دارد؟عوارض جانبی آیا 



Side effects include nausea and dizziness.
 است تهوع و سرگیجهشامل حالتعوارض جانبی اش  .

Serious side effects are rare.
داردجدی عوارض جانبی به ندرت  .

Get ready to chat!

 شما در صفحه بعد امکان استفاده از زبان جدیدی را که یاد گرفته اید با صحبت کردن با شخصیت هاي مجازی خواهید یافت.بخش اهداف
 کلیک کنید Courses of Action گفتگو به شما خواهد گفت که در باره چه 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 شخصیت Courses of Action میتوانید دو بار روی
 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


