
1

www.dr
za

ba
n.c

om

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به موسسه دیار زبان پارس است.

www.DrZaban.com

Top Notch 2 - Songs

Unit 3- Checking Out
Ms. Jones travels all alone.                                                                    خانم جونز همش تنها سفر می کنه           

She doesn’t need much space—                                                                           او خیلی فضا نیاز نداره           

a single room  with a nice twin bed                                         یه آپارتمان یک خوابه با یک تخت یک نفره          

and a place for her suitcase.                                                                                و جایی برای چمدونش              

Her stay is always satisfactory,                                                                        او همیشه از اقامتش راضیه             

but in the morning she’s going to be                                                                        اما صبح قصد داره              

checking  out.                                                                                                              اتاقش رو تحویل بده            

Mr. Moon will be leaving soon,                                                                           آقای مون به زودی میره              

and when he does I’ll say,                                                                                و موقعی که میره من میگم              

“Thank you, sir, for staying with us.                                                           ممنون آقا که پیش ما موندین             

How do you want to pay ?”                                                                   چطوری می خواین پرداخت کنید؟             

And in the end it isn’t hard.                                                                                 و در پایان سخت نیست             

He’ll put it on his credit card. He’s                                                      او با کارت اعتباری پرداخت می کنه            

checking out.                                                                                                  او داره اتاقش رو تحویل می ده               

Would you like to leave a message?                                                           آیا دوست دارید پیغام بذارین؟          

Could you call back later?                                                                                  ممکنه بعدا تماس بگیرین؟          

Do you need some  extra towels                                                                 آیا چند حوله اضافه نیاز دارین             

or today’s newspaper?                                                                                                و روزنامه امروز رو؟                

Can I get you anything?                                                                          چیزی میل دارین برای شما بیارم؟            

Would you like room service?                                                                    آیا نیاز به سرویس  اتاق دارین؟            

I’m so sorry.                                                                                                                  خیلی عذر می خوام                
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Am I making you nervous?                                                                                آیا شما رو عصبی می کنم؟                

Good evening.                                                                                                                            عصر بخیر                

I’ll  ring that room for you.                                                                        برای شما به اون اتاق زنگ میزنم              

Is that all?                                                                                                               فرمایش دیگه ای نیست؟                        

I’ll be glad to put you through.                                                      خوشحال می شم تلفن شما رو وصل کنم                      

I’m sorry, but he’s not answering.                                                     متاسفم، ولی این خانم جواب نمی دن           

The phone just rings and rings.                                                              تلفن هی زنگ میزنه و زنگ میزنه             

The couple in room 586                                                                         اون زوجی که در اتاق 586 هستند         

have made a king-size mess.                                                             تخت دو نفره را حسابی بهم ریخته اند                  

Pick up the laundry. Turn down the beds.                           لباسها رو ببر خشکشویی. تخت ها رو برگردون            

We have another guest                                                                                           یه مهمون دیگه داریم                

coming with his family.                                                                                     که داره با خانواده اش میاد      

You’d better hurry or they will be                                                                       بهتره عجله کنی وگرنه                 

checking out.                                                                                                     اونها اتاق رو تحویل می دن            
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ANSWER KEY
         


