
  46کالوکیشن شماره 

 

people are too quick to take time off work when they’re ill. I’ve got friends who have a day off work if they 

wake up with a runny nose … and in most cases they seem to make a speedy recovery after they’ve phoned 

in sick … 

افراد وقتی مریض میشن خیلی سریع مرخصی میگیرند. من دوستانی دارم که وقتی کمی احساس سرماخوردگی دارند 

)آبریزش دارند( یک روز کامل مرخصی میگیرند و در بیشتر حالات آنها به نظر میرسد به سرعت بعد از اینکه برای مرخصی 

 تماس گرفتند، خوب میشوند.

  

Women pay more attention to their health than men. women are more likely to see their GP for a check-up if 

they’re concerned about something … men tend to avoid facing up  to any health problems they have … my 

dad always seems to have a very chesty cough but refuses to go to make an appointment to see the doctor 

… 

خانم ها به سلامتی بیشتر از مردها توجه دارند... خانم ها وقتی نگران چیزی میشوند، معمولا احتمال رفتن به دکتر برای یک 

ه چکاپ برایشان بیشتر است... اما مردها برای هرمشکل سلامتی که دارند از رفتن به دکتر اجتناب میکنند. پدر من همیش

 به نظر میرسد سرفه های خیلی بد دارد اما از گرفتن وقت برای دکتر اجتناب میکنند.

  

What costs are involved when you are ill in your country? 

people have to pay prescription charges which can be quite expensive … but fortunately general healthcare 

is free … unless you want to go private of course and then  you can pay a fortune for your treatment … 

 وقتی مریض میشی در کشورتان چه هزینه هایی باید بکنید؟



افراد باید هزینه ویزیت را بپردازند که اغلب خیلی گران است اما خوشبختانه بهداشت عمومی رایگان است... مگراینکه 

 ید به دکتر خصوصی بروید و در این حال است که باید پول آنچنانی برای درمان بپردازیبخواه

I had a bad fall recently and pulled a muscle and had a few cuts and bruises … but I’m on the mend and 

hope to be doing it again soon … 

ه شدت کش اومد و زخم ها و کبودی هایی هم داشتم اما الان رو به بهبود من اخیرا خیلی بد زمین خوردم و ماهیچه ام ب

 هستم و امیدوارم به زودی دوباره خوب شوم.

  

Have you got a relation you’re particularly fond of? 

my granddad is 94 years old but generally he’s as fit as a fiddle … whenever he goes down with a 

cold or is under the weather I make a point of visiting him … 

 آیا کسی از خانواده ات هست که بهش علاقه خاصی داشته باشی؟

 سالش است اما واقعا روی فرم است... هروقت سرما می خورد و کمی مریض میشه میرم ملاقاتش 94پدربزرگ من 

 


