
 The Babysitter Part 1 (Int.) 
About this lesson

:در این درس می آموزید 

چگونه برای زمان و روز مشخصی درخواست پرستار بچه کنید - 
چگونه درباره شیوه نگهداری، از جمله فعایت ها و زمان خواب فرزند خود به پرستار توضیح دهید 
چگونه دوستانه مقررات خود را برای پرستار تشریح کنید- 

We need a sitter

.تبدیل شده است "sitter" به اختصار به "babysitter" کلمه 

Are you free Friday night? We need a sitter.
احتیاج داریمپرستار ؟  ما به یه وقتت آزادهجمعه شب  .

Sure I can do it! What time?
؟چه ساعتیحتما_ می تونم  .

Well we won't be late.. how about seven to twelve?
 چطوره؟۱۲ تا ۷ دیر نمیاییمما 

That's fine, I'm free all night!
تمام شب آزادماشکالی نداره، من  !

Ground rules

Let me lay down some ground rules.
 رو روشن کنمچندتا از مقررات اولیهبذار  .

Make sure Madison's in bed by eight.
 به تختخواب بره۸مدیسون تا ساعت مطمئن شو  .

She likes to fall asleep to a movie.
خوابش ببرهفیلم با دوست داره  .

But she's not allowed to watch TV at night, so please don't let her.
لطفا_ بهش اجازه ندهتلویزیون نگاه کردن نداره، پس اجازه اما شبها  .

Dinner in the fridge



I left her dinner in the fridge.
گذاشتمتویخچال شامش رو  .

Make sure she eats it all!
 همشو می خورهمطمئن شو !

She's a picky eater, but she should like what I made her.
ه، ولی باید اینکه براش درست کردم دوست داشته باشهدر غذا خوردن خیلی ادا اطواری .

Please don't let her eat in the living room.
غذا بخورهاتاق نشیمن در خواهش می کنم بهش اجازه نده  .

Call 911

Just so you know, she's allergic to peanuts.
دارهحساسیت ، به بادوم زمینی فقط برای اینکه بدونی .

There shouldn't be any in the house.
داشته باشیمتو خونه نباید  .

But just in case, call nine-one-one immediately if she eats some.
با اورژانس تماس بگیر، اگر خورد فورا برای اطمیناناما  .

  خط تماس با اورژانس است. شما هرموقع در شرایط اورژانس می توانید با آن تماس بگیرید و درخواست کمک کنید.۹۱۱در آمریکا،  
.تلفنچی پلیس، آتش نشانی، آمبولنس یا هر سه آنها را بسته به مورد اضطراری به محل حادثه اعزام می کند


