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 بھ عنوان یک مھمان
  در خانھ کسی
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 مھربان باشید- اگر شما خوشحال باشید، ھمھ در اطراف شما نیز شادتر خواھند شد. •

مفید باشید- اگر کسی در حال انجام چیزی است و شما می توانید کمک کنید، مودبانھ است کھ برای ارائھ کمک  •
 منتظر بھ خواستھ انھا نشوید. مثال:

 شستن ظروف •

 چیدن میز •

 جابجا کردن مواد غذایی •

با احترام برخورد کنید -اشیا در این خانھ متعلق بھ دیگران است. آنھا خانھ خود را  با شما بھ اشتراک گذاشتھ  •
 اند. با دقت از اقالم استفاده کنید.

با ادب باشید-مودبانھ است اگر ھمیشھ قبل از استفاده از چیزی کھ مال شما نیست اجازه درخواست شود. اگر  •
 شما چیزی را قرض می گیرید آن را بازگشت دھید.

شستھ و رفتھ باشید - اگر شما چیزی خارج کردید، آن را دوباره  در جایش قرار دھید. اگر شما چیزی را  •
 روشن کردید، آن را خاموش کنید. مثال:

 سوئیچ نور •

 فر •

 تلویزیون •

 تمیز باشید -اقالم خود را در ھر طرف خانھ برای شخص دیگری  رھا نکنید. مثال: •

 کفش خود را •

 کولھ پشتی خود را باالی میز قرار ندھید •

 مسواک خود را در حمام  •

 بشقاب ھای کثیف خود را روی پیشخوان آشپزخانھ •

 اتاق خواب خود را تمیز نگھ دارید •

 مودب باشید - "لطفا" و "متشکرم" ھمیشھ کلمات خوب ھستند برای استفاده. •
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اطاعت از قوانین خانھ - این خانھ شخص دیگری است، شما بھ عنوان مھمان ھستید. شما باید مقررات را دنبال  •
 کنید. مثال:

 آرام باشید اگر کھ وقت برگشت شما ناوقت است و دیگران در خواب ھستند •

 سیگار کشیدن ممنوع است •

 بدون اجازه مھمان شبانھ ممنوع است •

 ایمنی - بھ عنوان مثال: •

 ھنگام ترک درب را بستھ و قفل کنید •

 اگر کلید خانھ را از دست داده اید، بھ خانواده میزبان اطالع دھید  •

 کلید  خانھ را بھ ھر کسی کھ با شما زندگی نمی کنند ندھید •

 اگر شما یک پنجره را باز کرده اید آن را ھنگام خروج بستھ کنید •

 اجاق گاز و یا خشک کن را خاموش کنید •

 شمع را روشن  ترک نکنید •

حوادث اتفاق می افتد - اگر چیزی می شکند و یا آسیب دیده است خانواده میزبان خود را بگویید. آن را برای  •
 شخص دیگری  ترک نکنید.
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 "چگونھ“
 

 

 شخصی شما رھنمود
 بھ زندگی با خانواده آمریکایی
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 ماشین لباسشویی    

 

                                      

 

 

 

 شداب متفاوت ماشین این از است ممکن شما منزل در لباسشویی ماشین •

 .بیندازید کشو در را شوینده مواد و ماشین در را خود تنیشست ھای لباس بار •

 .شود ان شدن لبریز یا و دستگاه شکستن باعث است ممکن این .کنیدن پر حد از بیش را  لباسشویی ماشین •

 .گردد می حد از بیش کف تولید بھ منجر آن ! نکنید پر حد از بیش را شوینده مواد کشو ھرگز •

 .کنید استفاده سفید ھای لباس با  را کلر کننده سفید فقط .نمایید انتخاب را بار اندازه و آب حرارت درجھ •

 . کنید خارج ماشین از سرعت بھ را شستھ ھای لباس  و ساختھ مشخص را خود شویی لباس زمان لطفا •

 .باشد هرسید پایان بھ ماشین چرخھ اگر حتی ، کنیدن خارج ماشین از را دیگر افراد شستھ ھای لباس رگزھ •
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 کن خشک

 

 

 ۱. خشک کن لباس در خانھ خود شما ممکن است از این متفاوت باشد.

۲. اطمینان حاصل کنید کھ تلھ پرز تمیز است. این ممکن است در مقابل درام خشک کن و یا باالی دستگاه واقع شده 
 باشد.

 ۳. پارچھ خیس خود را در خشک کن قرار داده و تنظیمات مناسب را انتخاب کنید.

 ۴. زمان خشک کن را بررسی کرده مطمئن شوید کھ شما دوباره قبل از اتمام خشک کن بر بگردید.

 ۵. لطفا زمان خشک کن را مشخص ساختھ و  لباس ھای خشک را بھ سرعت از ماشین خارج کنید .

 ۶. ھرگز لباس ھای خشک افراد دیگر را از ماشین خارج نکنید ، حتی اگر چرخھ ماشین بھ پایان رسیده باشد.

۷. دام پرز را ھنگامی کھ کار شما بھ پایان رسید تمیز کنید. پرز را در یک سطل زبالھ ، نھ در سینک دستشویی 
 بیندازید.
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 ماشین ظرفشویی

                   

 

 

 .باشد متفاوت این از است ممکن شما خانھ در ظرفشویی ماشین .۱

 سطل یا و زبالھ دفع بھ و شستشو را فنجان کاسھ، بشقاب، ھر از غذایی مواد ھای زبالھ مانده باقی شما کھ شوید مطمئن .۲
 .بیندازید زبالھ

 .بگزارید آب آوری جمع از جلوگیری برای وارونھ را ھا کاسھ و فنجان تمام .۳

 .نگزارید دیگر یک پشتھ ظرفشویی ماشین در را ظروف ھرگز .کنیدن پر را ظرفشویی ماشین حد از بیش .۴

 . بیندازید مناسب محل در فقط را ظرفشویی شوینده مواد .۵

 .کنیدن استفاده کاال شوینده مواد یا و ظرفشویی صابون ھرگز .۶

 . بشنوید کلیک صدای تا کنید محکم پایدار یبصورت را ظرفشویی ماشین درب .۷
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 .کنید شروع را شستشو ظرفشویی ماشین صورت روی بر دکمھ فشار با یا و گیر شماره صفحھ کردن روشن .۸

 .درب کردن باز از قبل کامل طور بھ شستشو  رسیدن پایان بھ رایب کنید صبر .۹

 .پاک و زیبا ظروف در غذا خوردن از ببرید لذت و کرده باز را درب .۱۰

 

 

  سطح اجاق گاز

             

 

 .باشد متفاوت این از است ممکن شما خانھ در گاز اجاق باالی .۱

 گیر شماره  کدام کھ است این نمودار تصویر این .است متفاوت مشعل یک بھ مربوط  خود نوبھ بھ گیر شماره ھر .۲
 .شود می مشعل کدام بھ مربوط

 !دینکن ترک پز و پخت حالی در را گاز اجاق رگزھ .۳

 شده واقع اجاق یباال معموال کھ است ان پنکھ. سوزی آتش خطر زنگ از جلوگیری برای ھوا تحویھ پنکھ از استفاده .۴
 .است

 .رسید پایان بھ شما کار وقتی یدکرد خاموش را مشعل کھ کنید حاصل اطمینان .۵
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 .دیکنن ترک مشعل روی بر مستقیم طور بھ شود ذوب تواند می کھ را چیزی ھرگز .۶

 !آب از نھ ،کنید استفاده نشانی آتش کپسول از از سوزی آتش صورت در .۷

 .خود غذایی وعده ھر آماده از پس آشپزخانھ کردن تمیز و اجاق کردن پاک .۸

 

 

 

 فر

 

 .باشد متفاوت این از است ممکن شما خانھ در فر .۱

 وجود شده ذخیره ظرف یا و  پخت ورق یک مانند فر در کھ موادی است ممکن - کنید باز آن کردن روشن از قبل را فر .۲
 .کنید حذف را مواد فر کردن روشن از قبل .باشد اشتھد

 شما آنچھ بھ توجھ با .باشید داشتھ نظر مورد حرارت درجھ تنظیم دکمھ یک یا دستگیره یک چرخ بھ زنیا است ممکن شما .۳
 .نمایید انتخاب پخت ویا گرمایش پیش از ، پزید می

 .غذایی مواد مخازن دادن قرار از قبل برساند پایان بھ فر تا کنید صبر ، دارید ضرورت دادن گرمایش پیش بھ شما اگر .۴

 کنید استفاده باشد نیاز مورد کھ زمانی کوکی ورق یک از کھ شوید مطمئن( بگزارید فر داخل قفسھ در دقت با غذایی مواد .۵
.( 

 بھ نیاز است ممکن شما . ھستند مختلف ھا اجاق ھمھ .است آماده غذایی مواد کھ بدانید تا ھدد می اجازه شما بھ تایمر تنظیم .۶
 .باشید داشتھ خود پخت زمان تنظیم
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 .کنید خاموش را فر شوید مطمئن .رسید پایان بھ پختن حال در غذایی مواد کھ وقتی  شود نمی خاموش خودکار طور بھ فر .۷

 

 

 

 

 

 زبالھ دفع

                             سوراخ دفع       

 سویچ دفع         

 

 

 دانی آژغال بھ را آن .کنیدن پرتاب  سینک داخل بھ را غذایی مواد ھای زبالھ نھ، اگر .دباش اشتھند زبالھ دفع است ممکن شما خانھ .۱
 .کنید پرتاپ

 .شود می استفاده زبالھ غذایی مواد دفع رایب زبالھ دفع .۲

 .است افتاده نھ سوراخ پایین ظروف کھ شوید مطمئن ،کنید روشن را ان شما اینکھ از قبل .۳

 .شود منتقل زبالھ دفع طریق از اجرا حال در دھد می اجازه آب بھ آب شیر کردن روشن .۴

 .دیبشنو وژ فشار صدا یک باید شما ؛ سینک کنار چراغ سوئیچ کردن روشن با .۵
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 خاموش را آب ، سوئیچ کردن خاموش از پس و ، نشد خرد غذا صدای بدون ،شود تبدیل خوب غژغژ یک بھ ایدب صدا ، کنید صبر .۶
 .کنید

 . ھیدند قرار است اجرا حال در کھ حالی در ماشین  اختیار در را وسایل از ییک یا خود دست ھرگز - توجھ .۷

 

 

 

 

 

 مایکروویو اجاق

ا  

 

 .باشد متفاوت این از است ممکن شما خانھ در مایکروویو .۱

 .دھیدن قرار مایکروویو در را فویل آلومینیوم یا و فلزی چیزی ھرگز .۲

 .است امن مایکروویو شود می استفاده کھ بشقاب ھر کھ کنید حاصل اطمینان .۳

 .نباشد شده موم و مھر ظرف یک در آن کھ شوید مطمئن . بگذارید مایکروویو در را غذا .۴

  .باشید داشتھ پز و پخت زمان انتخاب رایب گیر شماره یا و اعداد فشار بھ نیاز است ممکن شما .۵
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 .کنید پاک استفاده از بعد را مایکروویو  شما کھ کنید حاصل اطمینان .۶

 . باشد می گرم بسیار مایکروویو از غذایی مواد کردن خارج حال در!باشید محتاط .۷

 اطمینان برای مایکروویو بھ توجھم شما کھ شوید مطمئن ھمیشھ ،نباشد خوب است ممکن مایکروویو در خودکار تنظیمات .۸
 باشید نپختھ یا سوختگی غذایی مواد از

 

 

 

 

 

 حمام
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 .باشد تمتفاو این از است ممکن شما خانھ در حمام .۱

 .باشند داشتھ نیاز حمام است ممکن کھ دیگران بھ کردن احترام .۲

 بر آب اگر .شود می دیگران رایب گرم آب اتمام باعث این .نگیرید طوالنی بسیار دوش -باشید خود دوش طول مراقب .۳
 .کنید پاک شود خشک کھ زمانی تا را ان-ریزد می دوش طول در زمین روی

 زبالھ سطل بھ  و پیچیده بافت در باید بھداشتی دستمال مانند ھا آیتم .ندازیدنی توالت در را توالت کاغذ جز بھ چیز ھیچ .۴
 .شود انداختھ

 و میز کردن پاک ، زنی حلقھ یا پیچش آھن کردن خاموش .دھید قرار جایش بھ را خود اقالم .کنید ترک تمیز را حمام .۵
 .است حتمی چراغ کردن خاموش

 


