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Catch-22 Situation A dilemma in which either of two conflicting scenarios need the other to 
be realized 

New graduates often face a catch-22 situation when they look to enter the job market: since 
they lack work experience, many employers will not hire them, yet this rejection denies them 
the opportunity to gain this experience. 

 اونجاییکه از: هستند روبرو …با یک شرایط فارغ التحصیالن جدید اغلب زمانی که میخواهند وارد بازار کار شوند، 
 تجربه که دهد نمی هم را فرصت این آنها به شدن رد این اما کنند، نمی استخدام را آنها کارفرمایان ندارند، کاری تجربه
 .کنند کسب

  

  

A double-edged sword An option that has both positive and negative results. 

Communicating via the internet has become a double-edged sword: on the one hand, it allows 
people to communicate quickly with anyone around the world; on the other hand, it opens the 
door to cyber-bullies and hackers. 



یک طرف به مردم این امکان را می دهد که خیلی سریع  ارتباطات از طریق اینترنت یک شمشیر دو طرفه شده است: از
بتوانند با هرکس در دنیا ارتباط داشته باشند ولی از طرف دیگر در را به سوی هکرها و خالفکاران دنیای مجازی باز کرده 

 است.

  

  

Cuts both ways A decision/action that has both positive and negative results 

Phil chose a salary over an hourly wage knowing that this decision cuts both ways: he will 
have a secure paycheck every month, but he will not be paid extra for overtime or holiday 
work. 

انتخاب کرد: در اینصورت  فیل حقوق ساعتی را با دانستن این موضوع که این تصمیم هم جنبه مثبت و هم منفی دارد،
 او ماهیانه دریافتی خواهد داشت ولی برای اضافه کاری یا تعطیالت دریافتی نخواهد داشت.

  

  

Twofold having two important parts 

The benefits of the scheme are twofold. 

 اثرات مثبت این طرح، دو بخش دارد.

The answers would seem to be twofold. 

 پاسخ ها را میتوان به دو بخش اساسی تقسیم کرد.

 


