
 Joining Clubs Part 1 (Int.) 
About this lesson

:دراین درس می آموزید 

چگونه درباره فعالیت های فوق برنامه کسی بپرسید - 
چگونه درباره امکانات شروع یک کلوب یا گروه دانشجویی بپرسید - 
.در این درس همچنین درباره بعضی از باشگاه (انجمن) های محبوب دانشجویی در آمریکا یاد می گیرید - 

What do you do outside of class?

What do you do outside of class?
چکار می کنی؟خارج از کلس 

What do you do when you're not cramming?
، چکار می کنی؟درس نمی خونی (خر خونی نمی کنی)وقت هایی که 

Are you in any clubs or student groups?
عضو هستی؟گروه دانشجویی یا باشگاه (انجمن) در هیچ 

 باشگاه ها و گروه های دانشجویی خیلی شبیه هم هستند با این تفاوت که گروه های دانشجویی ممکن است کمی علمی باشند و باشگاه ها 
.بیشتر برای تفریح

I'm in some fun clubs, as well as some academic student groups.
هستمانجمن های علمی دانشجویی و همینطور در بعضی از باشگاه های تفریحی من در بعضی از  .

I'm in clubs!

I'm in a couple clubs that meet once a week.
که هفته ای یک بار تشکیل می شود هستمباشگاه ها من در چندتا از  .

It's fun because I can meet people that aren't in my classes.
آدمایی رو می تونم ملقات کنم که هم کلسیم نیستنجالبه چون  .

People show up from all different majors, so it's a nice change.
تنوع خوبیه، که حضور دارنآدما از رشته های مختلف اونجا  .

 دانشجویان کالج های آمریکا کلس هایی را بر می دارند که مربوط به رشته تخصصی شان باشد. اگر افراد زیادی در رشته تخصصی 
 شما شرکت نکنند، شما همان افراد را مداوم می بینید. باشگاه ها(کلب ها-انجمن ها) راه خوبی برای ملقات دانشجویانی است که با شما هم
.رشته نیستند و علیق متفاوت دارند



What kind of clubs?

What kind of clubs are you in?
هایی هستی؟باشگاه چه جور در  

Well I started the Portuguese club because there wasn't one yet.
تا به حال نبود، چون راه انداختم من انجمن پرتغالی ها رو  .

We do all kinds of things, some academic, but some just for fun.
فقط برای تفریحمی کنیم، بعضی وقتا علمی، وبعضی وقتا همه جور کاری ما  .  

We go eat Brazilian food, watch Brazilian movies, and discuss current events.
بحث می کنیمموضوع های روز ما میریم غذاهای برزیلی می خوریم، فیلمهای برزیلی می بینیم، و درباره  .

I'm taking yoga and hip hop dancing

What else do you do outside class?
کارهایی خارج از کلس می کنی؟دیگه چه 

I go to the campus rec center all the time.
در محوطه کالج میرمسالن تفریحات به همیشه  .

They offer a bunch of classes there.
کلس ارائه میشهیک عالمه اونجا  .

Right now I'm taking yoga and hip hop dancing.
رقصو یوگا   در حال حاضر میرم .  hip hop

Plenty of spaces left

I've always wanted to take hip hop dancing!
رقصمن همیشه می خواستم !  hip hop بردارم

Well it's easy, just show up to the class on Tuesday night.
حاضر باش، فقط سه شنبه شب سر کلس آسونهخیلی  .

It's not full, there's plenty of spaces left.
باقی موندهیک عالمه جای خالی پر نشده،  .


