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 نمونه انگلیسی و فارسی فرم پذیرش هتل
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 کلمات مهم فرم های باال

 guest میهمان Leisure تفریح- اوقات فراغت

 arrival ورود departure خروج

 reservation number شماره رزرو special requirement نیازهای ویژه

 pax مسافر voucher کوپن تخفیف

 method of payment روش پرداخت booker رزرو کننده

 cash پول نقد travel agent آژانس مسافرتی

  

 سایر اصطالحات الزم برای رزرو اتاق در هتل به زبان انگلیسی:

 

 single room اتاق تک نفره

 double room اتاق با تخت دو نفره

 triple room اتاق سه نفره

 quad room اتاق چهار نفره

 queen room اتاق با تخت بزرگ

 king room اتاق با تخت خیلی بزرگ

 twin room اتهاق دو نفر

 duplex room اتاق دوبلکس

 adjoining room (اتاق مجاور) دو اتاق با یک در بین آن ها

 suit سوئیت
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 master suite سوئیت بزرگ

 mini suite سوئیت کوچک

 ocean view/ see view room اتاق رو به اقیانوس / دریا

 smoking room اتاق مخصوص سیگاری ها

 nonsmoking room اتاق مخصوص غیر سیگاری ها

 amenity امکانات رفاهی

 internet access دسترسی به اینترنت

 balcony بالکن

 air conditioner دستگاه تهویه هوا

 bath حمام

 shower دوش آب

 kitchen facilities لوازم آشپزخانه

 recreation امکانات تفریحی

 free Wi-Fi اینترنت رایگان

 gym سالن ورزش

 swimming pool استخر شنا

 indoor pool استخر سرپوشیده
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 انواع اتاق:  

 single room .۱ اتاق تک نفره quad room .۴ اتاق چهار نفره

 

 double room .۲ اتاق با تخت دو نفره queen room .۵ اتاق با تخت بزرگ

 triple room .۳ اتاق سه نفره king room .۶ اتاق با تخت خیلی بزرگ

 twin room .۷ اتاق دو نفره suit .۱۰ سوئیت

 duplex room .۸ اتاق دوبلکس master suite .۱۱ سوئیت بزرگ

 adjoining room .۹ (ها آن بین در یک با اتاق دو مجاور) اتاق mini suite .۱۲ سوئیت کوچک

 ocean view/ see view room .۱۳ اتاق رو به اقیانوس / دریا

 nonsmoking room .۱۴ اتاق مخصوص غیر سیگاری ها

 :اتاق امکانات

 amenity.۱ امکانات رفاهی air conditioner.۴ دستگاه تصفیه هوا

دسترسی به  bath.۵ حمام

 اینترنت

۲.internet access    

 balcony.۳ بالکن shower.۶ دوش آب

 

 امکانات هتل:

 kitchen facilities.۷ لوازم آشپزخانه gym .۱۰ سالن ورزش

 recreation.۸ امکانات تفریحی swimming pool .۱۱ استخر شنا

 

 free Wi-Fi.۹ اینترنت رایگان indoor pool .۱۲ استخر سرپوشیده
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                 مشکالت هتل ها و خرابی های اتاق های هتل

 .The roof is leaking.۱ .کنه می چکه سقف .The window is broken .۶ .شکسته پنجره

 .The tile is cracked .۲ .خورده ترک کاشی .The faucet is dripping .۷ .کنه می چکه آب شیر

 The water heater .۳ .کنه نمی کار کن گرم آب .The toilet is stopped up .۸ .گرفته توالت فاضالب

 is not working. 

 .The power is out .۴ .رفته برق .The sink is overflowing .۹ .میریزه سینک از آب

 .The lock is broken .۵ .شکسته در قفل .The pipes are frozen .۱۰ .اند زده یخ ها لوله

                            

 termites .۱۱ موریانه cockroaches .۱۵ سوسک

 ants .۱۲ مورچه rats .۱۶ موش فاضالب

 bedbugs .۱۳ ساس mice .۱۷ موش

 fleas .۱۴ کک  

 

   کلمات مهم در چک این کردن اتاق : 

 

 fill in پر کردن account حساب

 sign امضا کردن room service خدمات اتاق

 floor طبقه bellboy پیشخدمت

 dial شماره گیری کردن concierge راهنمای هتل

 mini bar مینی بار check out تحویل دادن اتاق
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 سایر سواالتی که ممکن است در زمان تحویل گرفتن اتاق، مهمان از مسئول پذیرش  بپرسد:

 

 ?Do you have concierge service here اینجا خدمات راهنمای هتل هم دارید؟

 ?What time should I check out چه ساعتی باید اتاق رو تحویل بدم؟

 ?Could I have breakfast in my room, please میشه لطفا صبحانه را در اتاقم بخورم؟

 ?Can I have a newspaper می شه یک روزنامه داشته باشم؟

 ?What time’s the restaurant open for dinner رستوران چه ساعتی برای شام باز می کنه؟

 ?What time does the bar close بار چه ساعتی بسته می شه؟

 

 آموزش مکالمه انگلیسی رزرو هتل

 

 ?Receptionist: Great Hotel. How may I help you مسئول پذیرش: گریت هتل. چطور می تونم کمکتون کنم؟

 guest: Hi. I would like to reserve a twin room for the    سالم. می خواستم یک اتاق دو تخته برای آخر هفته رزرو کنم. جای خالی دارید؟

 following weekend. 

 Do you have any vacancies?  

 Yes, sir. We have several rooms available for بله، قربان. برای آخر هفته چند تا اتاق داریم. چه تاریخی تشریف میارید؟

 the weekend.  

What date would you like to check-in? 

 .The 25th .ام ۲۵

 ?And how long will you be staying with us و چه مدت با ما می مونید؟

 .I’ll be staying for 3 nights .مونم می شب سه

 ?For how many people is the reservation رزرو برای چند نفره؟

 ?Two people. How much is the price for each night دو نفر. قیمت برای هر شب چه قدره؟
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قیمت اتاق هامون از ۷۹ دالر برای اتاق استاندارد شروع می شه و به ۳۰۰ دالر 

 .برای یک سوییت می رسه

Our rooms start at $79 for a standard room and  

go up to $300 for a suite. 

 I’d rather to take a standard room. Is breakfast اتاق استاندارد رو ترجیح می دم. صبحانه هم شامل می شه؟

 included? 

 Yes, sir. What name will the reservation be listed   بله، قربان. رزرو رو برای چه نامی قرار بدم؟

 under? 

    .Jason .جیسون

 شد. انجام تخته دو اتاق یک برای ماه همین ۲۵ برای رزروتون جیسون. آقای ممنون

 تردید گرفتن تماس در لطفا داشتید ای دیگه سوال اگر میشه. انجام ۲ ساعت پذیرش

 .نکنید

Thank you Mr. Jason. 

 Your reservation has been made for the 25th 

 of this month for a twin room. Check-in is at 

 2 o’clock. If you have any other questions, 

 please do not hesitate to call us. 

 Thank you very much .ممنونم خیلی

 

 امکانات رفاهی هتل

 ?Receptionist: Good afternoon. How can I help you  مسئول پذیرش:  بعد از ظهر بخیر. چطور می تونم کمکتون کنم؟ 

 Guest: Hi. I have a reservation for today. It’s under  سالم. برای امروز رزرو داشتم. تحت عنوان جیسون

 the name of Jason. 

 ?Receptionist: May I see your ID, please مسئول پذیرش: میشه کارت شناساییتون رو ببینم؟

 .Here you are .  بفرمایید

مسئول پذیرش: ممنونم. بله، اقای جیسون. یک اتاق دو تخته برای ۳ شب براتون 

 رزرو کردیم. درسته؟

Receptionist: Thank you. Yes, Mr. Jason. We’ve  

reserved a twin room for 3 nights for you. Is that 

 correct? 

 .Yes, it is .درسته بله،

 Receptionist: Great. We already have your credit پر رو فرم این لطفا داریم. هم رو اعتباریتون کارت اطالعات ما عالیه. پذیرش: مسئول
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 ,card information. Fill in this form and sign it  .کنید امضا و

 please. 

 ?What room am I in تو چه اتاقی هستم؟

 .Receptionist: Room 487. It’s on the fifth floor .کلیدتون هم این پنجم. طبقه در .۴۸۷ اتاق پذیرش: مسئول

 Here is your key. 

 ?Thank you. What time is breakfast served ممنون. صبحانه چه ساعتی سرو می شه؟

 در بار مینی یک قربان، و صبحه. ۱۰:۰۰ تا ۷:۰۰ ساعت از صبحانه مسئول

 .شه می اضافه حسابتون به استفاده صورت در هست. اتاقتون

Receptionist: Breakfast’s from 7:00 to 10:00 a.m. 

 and sir, you will find a mini bar in your room. 

 Use of it will be charged to your account. 

 ?Ok. What about room service بسیار خب. خدمات اتاق چطور؟

  ,Receptionist: The hotel provides room service .شه می حساب جداگانه البته داره، هم اتاق خدمات هتل پذیرش: مسئول

at an additional charge of course. 

 .All right .خب بسیار

  Receptionist:The bellboy will bring your bags up .میاره براتون رو هاتون کیف کوتاهی مدت ظرف پیشخدمت پذیرش: مسئول

 

 مکالمه انگلیسی درخواست مهمان برای زنگ بیدارباش و گرفتن تاکسی در هتل:

 

Good evening. How can I help you? 

 عصر بخیر. چطور می تونم کمکتون کنم؟

Good evening. I am staying in room 234. I need to request a wake up call for tomorrow morning. 

 .کنید بیدارم تلفنی تماس با صبح فردا کنم درخواست خواستم می دارم. اقامت ۲۳۴ اتاق در من بخیر. عصر

What time do you need the call? 

 این تماس رو برای چه ساعتی می خواهید؟
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I need to be up at 6:30. Is that possible? 

 باید ساعت ۶:۳۰ بیدار باشم. ممکنه؟

Yes, sir. I can certainly do that. Is there anything else? 

 بله، قربان. قطعا می تونم این کار رو بکنم. چیز دیگه ای هم هست؟

Actually there is. I need a taxi for tomorrow morning, too. 

 .خوام می هم تاکسی یک صبح فردا برای بله. واقع در

We can provide you with a private vehicle, if you want. 

 .خواید می اکر کنیم، آماده شخصی خودروی براتون تونیم می

No, thank you. A taxi will be just fine. 

 .خوبه تاکسی همون ممنون. خیر،

No problem. Where would you like the taxi to take you? 

 مشکلی نیست. می خواید تاکسی شما رو کجا ببره؟

I’m going to the National bank. 

 .میرم ملی بانک به

Sure. And what time do you want to leave the hotel? 

 حتما. و چه ساعتی می خواید هتل رو ترک کنید؟

I think 7:00 would be ok. 

 .باشه خوب ۷:۰۰ کنم می فکر

 The taxi will be ready at 7:00 tomorrow morning.  
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 .بود خواهد آماده ۷:۰۰ ساعت صبح فردا تاکسی

 

 مکالمه انگلیسی درخواست مهمان برای خدمات اتاق:

 

Can I help you? 

 خدمات اتاق: می تونم کمکتون کنم؟

Good evening. I’m calling from Room 543. I’d like to get a clean sheet, please. 

 .لطفا خواستم، می تمیز ملحفه یک گیرم. می تماس ۵۴۳ اتاق از بخیر. عصر

I’ll send some right now. Is there anything else? 

 خدمات اتاق: االن چند تا براتون می فرستم. چیز دیگه ای هم هست؟

Yes, please. Can you send someone to pick up the laundry from my room? 

 بله، لطفا. می تونید یک نفر رو بفرستید تا لباس های کثیف رو از اتاقم برداره؟

The housekeeping staff would pick them up in about an hour. Is that all? 

 خدمات اتاق: نیروهای خدماتی ظرف یک ساعت اون ها رو برمیدارند. همش همینه؟

I’d like to order a meal for my dinner, too. 

 .بدم غذا سفارش میخواستم هم شام برای

What would you like to order? 

 خدمات اتاق: چی می خواید سفارش بدید؟

I’d like to have a hamburger with French fries, please. 

 .خوام می شده سرخ زمینی سیب با همبرگر یک

Anything to drink? 
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 خدمات اتاق: نوشیدنی؟

No, thank you. That’s all for now. 

 نه، ممنون. برای االن کافیه

  

 مکالمه انگلیسی شکایت مهمان  در هتل، خرابی های موجود در اتاق:

 

Front desk: Can I help you? 

 متصدی: می تونم کمکتون کنم؟

Hi. I’m in 243. I have a problem here. 

 .: سالم. من در اتاق ۲۴۳ هستم. یک مشکل دارم اینجا

What is that problem, sir? 

 .اون مشکل چیه ، قربان

The sink is leaking in the bathroom. 

 .سینک داخل حمام چکه می کنه

Sorry about that. I’ll send someone to take a look at it right away. Is there anything else? 

 بابتش متاسفم. یک نفر رو می فرستم نگاهی

 بهش بندازه. چیز دیگه ای هم هست؟

Now that you mentioned, the air conditioner doesn’t seem to be working properly. 

 .کنه کار درست رسه نمی نظر به هوا تهویه دستگاه کردید، اشاره که االن

I’ll send someone to fix that, too. 

 .کنه تعمیر هم رو اون تا فرستم می رو نفر یک
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Thank you very much. 

 

 

 مکالمه انگلیسی شکایت در هتل- درخواست تغییر اتاق:

 

 

Front desk: Good evening. How can I help you? 

 متصدی: عصر بخیر. چطور می تونم کمکتون کنم؟

I have a problem with room 465 and I would like to change my room. 

 .کنم عوض رو اتاقم میخواستم و دارم مشکل ۴۶۵ اتاق با من

What exactly seems to be a problem? 

 متصدی: مشکل دقیقا چی هست؟

I found several cockroaches in my room. 

 .کردم پیدا اتاقم در سوسک تا چند من

Cockroaches? Unbelievable. 

 .نکردنیه باور این سوسک؟ متصدی:

Believe me. I counted at least 5 of them. 

 .شمردم رو ها اون از تا ۵ حداقل من کنید. باور

I’m terribly sorry. I’ll change your room immediately. It won’t happen again. 

 .شه نمی تکرار دیگه مسئله این کنم. می عوض رو اتاقتون االن همین متاسفم. واقعا من متصدی:
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