
Traditional Wedding Part 1 (Int.) 
About this lesson

:در این درس یاد می گیرید 

چگونه درباره برنامه های مراسم آینده بحث کنید- 
چگونه درباره برنامه های نامزدی و ازدواج یکنفر سوال کنید - 
.شما همچنین درباره مراسم رایجی که قبل و بعد از مراسم و  پذیرایی جشن عروسی برگزار می شود، خواهید آموخت -

Wedding Planner

Oh good, the wedding planner's here.
اینجا سطراح عروسی چه خوب،   .

I'd like to get to know a little bit about you two lovebirds.
بدونمپرنده عاشق دوست دارم یه کمی درباره دو   .

Let me ask you a few questions before we get started.
، بذارید چندتا سوال کنمشروع کنیمقبل از اینکه   .

Engaged

How long have you been engaged?
هستید؟نامزد چه مدته با هم 

He proposed at our favorite restaurant about six months ago.
کردخواستگاری ماه پیش در رستوران مورد علقمون ازم ۶تقریبا  .

Your fiancé picked out a beautiful engagement ring.
قشنگی برات انتخاب کردهحلقه نامزدی ت نامزد  .

Bachelor party

Hopefully the antics at his bachelor party wont get out of hand.
ازحد خارج نشهش می کنن، مهمونی قبل از ازدواجهایی که در  شوخی ومسخره بازیامیدوارم   .

Are you planning to have a bachelorette party yourself?
 داشته باشی؟مهمونی قبل از ازدواجتو هم برنامه داری که برای خودت 

My friends wanted to but I opted for just the bridal shower.
دادمترجیح رو  bridal shower دوستام می خواستن ولی من  .



Finances

My mom and I are really close but I wouldn't invite her to my bachelorette party.
م دعوتش نمی کنمپارتی قبل از ازدواجهستیم ولی من به زدیک من و مادرم واقعاz به هم ن  .

Have you discussed finances with your parents?
با پدر و مادرتون صحبت کردید؟مسایل مالی درباره  

Our families are both pretty traditional so my parents will cover most of the cost.
خواهند کردتقبل هستند بنابراین پدر و مادر من بیشتر هزینه ها را سنتی خانواده های ما هر دو   .

Honeymooon

His parents are gonna pay for the rehearsal dinner and the honeymoon.
رو پرداخت می کننماه عسل و مراسم شام قبل از ازدواج پدر و مادر اون هزینه   .

Have you decided on a destination for your honeymoon?
تصمیم گرفتین؟ماه عسل مقصد در مورد  

We've both always wanted to go to Tahiti so that was a no brainer.
انتخاب محل کار سختی نبودما هر دو همیشه می خواستیم به تاهیتی بریم بنابراین   .

Bachelor party and Bridal shower

انتخاب محل کار سختی نبودما هر دو همیشه می خواستیم به تاهیتی بریم بنابراین  

Rehearsal dinner

 را تدراک می بیند. این پارتی ها معمولz در طول روز هستند و بسیار بی سرو صدا bridal shower ( بهترین دوست عروس( ساقدوش
. bachelor party تر از
 می bachelorette party از زنهای دوست و خانواده از هر سن و سال دعوت می شود. برخی دیگر از ساقدوش ها برای عروس آینده
.گیرند ولی معمولz از مادر عروس و اعضای سالخورده دعوت نمی شود

 شب پیش از مراسم ازدواج مراسم شامی برای اعضای دو خانواده تدارک دیده می شود. مراحل مختلف برای مراسم روز بعد تمرین می 
.شود و افراد دو خانواده فرصت می یابند تا بیشتر با هم آشنا شوند. میزبان میهمانی شام پدر و مادر داماد هستند

Honeymoon

 زوج های آمریکایی، یک روز پس از مراسم ازدواج به ماه عسل می روند که نخستین تعطیلت آنها به عنوان زوج جدید است. ماه عسل 
.غالبــآ درمکان های رمانتیک و شگفت انگیز مثل جزیره های استوایی و سواحل مدیترانه گرفته می شود


